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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
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Organisatorisch nieuws 

 
Welkom  
In oktober start Zoë bij ons op school in groep 

1. We heten haar van harte welkom en 

wensen haar een fijne tijd bij ons op school! 

 

 

Onderzoek student Radboud universiteit 

In verband met een onderzoek voor haar 

studie: pedagogische wetenschappen 

aan de Radboud universiteit in Nijmegen, 

zal Iris met ingang van 31 oktober bij ons 

op school zijn. Dit betreft alleen de 

maandagen. Ze zal met name in groep 

7/8 aanwezig zijn.  

 

Lootjes trekken groep 5 t/m 8 

Op vrijdagmiddag 11 november zullen er 

in de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken 

worden voor Sinterklaas. De kinderen 

krijgen deze middag 6 euro mee van de 

ouderraad en hun getrokken lootje. 

 

Afname CITO LOVS toetsen groep 8 

In de week van 14 november worden er in 

groep 8 CITO LOVS toetsen afgenomen. 

Gelieve geen doktersbezoekjes o.i.d. op 

de ochtenden plannen.  

Op woensdag 30 november vinden de 

gesprekken plaats voor groep 8 ouders. 

 

Conciërge / schoonmaak  

Onze conciërge en schoonmaakster Annie 

heeft begin oktober een nieuwe knie 

gekregen. Daardoor is zij de komende 3 

maanden uit de running. Annemiek 

vervangt haar deze maanden. 

 

Zorgverlof Marije 

In verband met privéomstandigheden zal 

juf Marije van 21 november t/m (minimaal) 

2 december zorgverlof opnemen.  

Bert Izaks zal haar taken op kantoor 

waarnemen. De maandagen in groep 7/8 

zullen vervangen worden door juf Ellen en 

een invaller. 

De donderdagmiddagen in groep 5/6 

zullen ook vervangen worden door juf 

Nienke en/of een invaller. 

 

Concert Crescendo 

Na een geslaagde repetitie in de school 

zal muziekvereniging 

Crescendo zaterdag 26 

november een concert 

geven.  

Zij maken daarvoor 

gebruik van ons schoolgebouw. 

 

Hallo, een berichtje van de Berkelbuurtjes. 

Inmiddels is de herfst goed begonnen. 

Wisselvallig weer met flinke 

temperatuurverschillen. Er is al veel blad 

van de bomen gewaaid. 

Op de groepen zijn we al in herfst sfeer en 

zijn de eerste knutsels alweer gemaakt. 

Ook de baby's kunnen hieraan meedoen. 

Met de peuters kun je al echt gerichte 

opdrachten doen, zoals: kastanjes tellen 

en sorteren, de herfst kleuren benoemen 

en opdrachtjes doen. Bij de baby's is het 

vooral het ontdekken en spelen met de 

verschillende materialen. 

We nemen afscheid van Yip en Zoe. Zij 

gaan naar de basisschool. We wensen ze 



daar een leerzame en plezierige tijd toe. 

Gelukkig zien we beide dames weer terug 

op de bso. 

In de herfstvakantie gaan de kinderen van 

de bso weer in Eibergen naar de opvang 

en hebben de peuters die een 

peuterarrangement hebben ook vrij. De 

baby's en peuters van de dagopvang 

komen wel gewoon spelen en leren. 

Groetjes van de Berkelbuurtjes 

  

 

Onderwijskundig nieuws 

 
Onderlinge klassenbezoeken 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met 

en van elkaar leren, maar ook collega’s 

onderling kunnen van elkaar leren. Dit 

staat ook in onze schoolontwikkeling. 

Dit zal dan ook plaatsvinden op 1 en 8 

november. Marije vervangt op dat 

moment de leerkracht die een kijkje 

neemt in een andere groep.  

 

Geïntegreerd kwaliteitsonderzoek –  

Q feedback 

We horen graag uw mening over het 

onderwijs op onze school!  

Begin november, na de herfstvakantie, 

vragen we u daarom een vragenlijst in te 

vullen. De vragen gaan over verschillende 

thema's die spelen binnen het onderwijs 

op onze school. Op hetzelfde moment 

vragen we ook de mening van onze 

leerlingen, onze medewerkers en de 

schoolleiding. Zo krijgen we vanuit 

verschillende invalshoeken terug hoe er 

tegen onze school en ons onderwijs 

aangekeken wordt.  

Via Parro ontvangt u een apart bericht 

met extra informatie. 

 

EHBK – Eerste Hulp Bij Kinderen 

Alle collega’s volgen in 

november de cursus, zodat 

ze weer up tot date zijn wat 

betreft het verlenen van 

Eerste Hulp Bij Kinderen.  

 

LIST lezen 

Het werken aan een goede leeshouding 

bij kinderen vraagt om een fundamentele 

aanpak én een goede begeleiding van 

de leerkracht. Om LIST goed te 

implementeren op school is 

het van belang dat het hele 

schoolteam gezamenlijk 

verantwoordelijkheid 

draagt. Structurele aandacht 

voor de professionaliteit van de 

leerkrachten, bijvoorbeeld door middel 

van klassenobservaties en 

nabesprekingen, dragen hieraan bij.  



Daarom laten wij ons op woensdag 16 

november bijscholen door Janna. 

 

Begrijpend lezen 

De eerste bijeenkomst van begrijpend 

lezen staat op de planning. Op 

woensdagmiddag 2 november zal Willeke 

het team meenemen in het onderdeel 

executieve functies.  

 

 

 


