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Organisatorisch nieuws
Welkom
Eind augustus is Oliwka
gestart in groep 2 bij
ons op school.
We heten haar van
harte welkom en
wensen haar een leerzame, maar bovenal
plezierige tijd toe op IKC de Berkel.

Voorstellen
Graag wil ik mij via deze weg aan jullie
voorstellen. Ik ben Alice Grobbee,
werkzaam als locatiecoördinator op
de G.A. van der Lugt in Gelselaar en
de komende maanden ben ik ook
werkzaam bij IKC de Berkel. Hierbij
zal ik juf Marije vervangen tijdens haar
zwangerschapsverlof. Naast dat ik
locatiecoördinator ben, ben ik ook moeder van twee
kinderen. Een zoon van 5 jaar, een dochter van 1,5 jaar
oud en woonachtig in Eibergen. Ik vind het erg leuk om
te mogen werken op deze prachtige school in Rekken en
hoop jullie allemaal de komende maanden te mogen
ontmoeten!

Kinderboekenweek
Het maakt niet uit wie je bent of waar je
vandaan komt, goed bent in rekenen of juist
in tekenen, vier jaar oud
bent of al tien jaar, ieder
kind kan worden waar
het van droomt.
Beroepen als astronaut,
dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat
ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd
door hun idolen of helden: een bekende
zangeres, voetballer of YouTuber.
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron
om over beroepen na te denken of te
fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek
2021 kun je alles worden wat je wil en alvast
dromen over later!

Startgesprekken
In de week van 11 oktober t/m 15 oktober vinden de
startgesprekken plaats. Deze mogen fysiek op school
plaatsvinden. Tijdens deze gesprekken staat de sociaal
emotionele ontwikkeling van de kinderen centraal. De
leerkrachten ontvangen de ingevulde ZIEN vragenlijsten
graag voor maandag 4 oktober van u retour.

Donderdag 7 oktober zal er om 8:30 uur een
centrale opening zijn van de
Kinderboekenweek op het plein.

Fietsenkeuring groep 5 t/m 8
Omdat de wintertijd weer aanbreekt, is het
zinvol om de fietsen van scholieren te controleren op goed werkende verlichting. De
remmen worden getest en de fiets wordt op
andere gebreken gecontroleerd. Deze controle vindt plaats op vrijdag 15 oktober voor
groep 6 t/m 8.

Nieuws van de berkelbuurtjes
Goed nieuws!
Vanaf maandag 4 oktober mogen we de ouders weer
binnen ontvangen! Jullie hebben daar allemaal een mail
over gekregen met daarin de regels vermeld.
In augustus is Evi begonnen op de Oranje Vis en Meks op
de Paarse Zeehond. Veel speelplezier Evi en Meks!
Phileine is 4 geworden en gaat na schooltijd bij de BSO
spelen. Veel plezier!
Er stoppen een aantal kinderen bij de BSO omdat ze in
groep 8 zitten (of een zusje is van 1 van deze kinderen).
Ze zijn allemaal bij de Oranje Vis begonnen en hebben
jaren bij ons gespeeld. Jasper, Bram, Bella en Lars;
bedankt voor alle leuke speelmomenten!
De sportuurtjes gaan ook weer beginnen. De eerste is op
donderdag 7 oktober.
In de herfstvakantie (18 – 22 oktober) heeft de
peutergroep vakantie. De BSO opvang is in Eibergen, net
zoals in de zomervakantie. De kinderopvang groep is
gewoon op locatie.

Stagiaire groep 3/4
In groep 3/4 is een 2de jaars PABO studente
gestart. Juf Jette is er elke dinsdag. We
wensen haar veel succes en plezier tijdens
het stageperiode op de Berkel.

In week 45 (8 – 12 november) vinden de 10 minuten
gesprekken plaats. Binnenkort kunnen jullie je hiervoor
inschrijven
Covid-19
De maatregelen zijn verder versoepeld en hierdoor is
het ook mogelijk om op school weer ‘oude’ gewoontes
op te pakken. Indien u het prettig vindt is het mogelijk
om uw kind weer op het schoolplein af te zetten i.p.v.
vooraan bij het hek. De leerkrachten staan ’s morgens
en ’s middags op het plein wanneer u vragen heeft kunt
u hen altijd aanspreken.
Vorig schooljaar was het niet mogelijk om bij een
verjaardag van uw kind in groep 1 of 2 de viering bij te
wonen. Ook dit kunnen we weer oppakken. In overleg
met de leerkracht kunt u hierdoor een dag en tijd
afspreken.

Onderwijskundig nieuws
Studiedag Oponoa
Op woensdag 6 oktober zijn alle kinderen vrij
i.v.m. een studiedag van Oponoa. Wij gaan een
rots en water training volgen samen met team van
Op d’n Esch.
Wat houdt dit precies in:
De EDIT is waardevol om het gehele team kennis
te laten maken met de basisprincipes van Rots en
Water. Tevens biedt het een aantal
basisvaardigheden aan die
meteen in de praktijk
kunnen worden toegepast.
Het richt zich op de positieve
ontwikkeling van sociale en
emotionele competenties,
het voorkomen en aanpakken van pesten,
weerbaarheid en seksueel geweld.
De effectiviteit van Rots en Water in het onderwijs
is meermaals bewezen in verschillende
grootschalige wetenschappelijke onderzoeken.

EDI cursus
Maandag 27 september hebben alle teamleden de
eerste kennismaking gehad met de cursus EDI.
Tijdens deze middag is gesproken over
verschillende lesfases en technieken waarbij je het
EDI lesmodel kun omschrijven. Op 1 november
wordt de cursus vervolgd met als thema doelen
stellen.

