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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

     1 2 

       

3 4 5 6 7 8 9 

Inloopspreekuur 

schoolverpleeg-

kundige 

8.15 – 9.00 uur 

 Opening 

Kinderboeken- 

week 

    

10 11 12 13 14 15 16 

 Natuurles 

Gerard gr 7/8  

Studiedag 

Oponoa, alle 

kinderen vrij 

 Natuurles Gerard 

gr 7/8 

  

17 18 19 20 21 22 23 

Startgesprekken 

groep 1 t/m 7 

Startgesprekken 

groep 1 t/m 7 

Startgesprekken 

groep 1 t/m 7 

Startgesprekken 

groep 1 t/m 7 

Berkeljournaal 

Parro 

Startgesprekken 

groep 1 t/m 7 

Afsluiting 

Kinderboeken- 

week 

  

24 25 26 27 28 29 30 

Herfstvakantie  Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie   

31       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organisatorisch nieuws 

 

Welkom 

In oktober start Yip bij ons op school in 

groep 1. We heten haar van harte 

welkom en wensen haar een fijne tijd bij 

ons op school! 

 

 

Kinderboekenweek Gi-ga-groen! 

In bomen klimmen en diersporen zoeken 

in het bos, zandkastelen maken of 

vliegeren op het strand, een hut 

bouwen of picknicken in het park of 

vogels spotten en een moestuintje 

maken in je eigen tuin. De natuur is 

overal om ons heen. Buiten is er van 

alles te ontdekken en te doen. 

Er zijn heel veel boeken die kinderen 

helpen een echte natuurheld te 

worden. Ga mee op avontuur om al het 

moois van de natuur te zien! 

 

De kinderenboekenweek 2022 is  

gi-ga-groen! 

 

Op vrijdag 21 oktober bent u van harte 

welkom om vanaf 11.15 uur te komen 

kijken naar de afsluiting van de 

Kinderboekenweek. Daarna kunt u de 

klassen rond om de werkjes van de 

kinderen te bekijken. 

 

Startgesprekken groep 1 t/m 7 

In de week van 17 oktober vinden de 

startgesprekken plaats voor de groepen 

1 t/m 7. U kunt zich vanaf 30 september 

intekenen via Parro.  

De vragenlijst van ZIEN ontvangt u via 

de mail. Deze graag invullen en mailen 

naar de leerkracht(en) van uw kinderen. 

Groep 8 heeft gesprekken in november. 

Werkgroep schoolplein 

We hebben inmiddels voldoende 

aanmeldingen vanuit ouders/verzorgers 

ontvangen voor de aanpak van het 

schoolplein. Bedankt voor jullie 

enthousiasme. U ontvangt op korte 

termijn een bericht om met de 

werkgroep bij elkaar te komen. 

 

Voorlopige opbrengst Berkel Fair 

De voorlopige opbrengst van de Berkel 

Fair is € 367,35. Dit bedrag zal ten goede 

komen aan het nieuwe schoolplein! 

Stagiaires  

We hebben inmiddels 3 stagiaires op 

school. Manon is er op maandag en 

dinsdag in groep 1/2. Zij volgt de 

opleiding onderwijsassistent. 

Femke loopt stage in groep 3/4 en Roel 

in groep 7/8. Zij volgen de PABO in 

deeltijd en zijn er op donderdag. 

Berkelbuurtjes  

Hallo hier weer een berichtje van de Berkelbuurtjes, 

Het nieuwe schooljaar is alweer even bezig. We zijn het jaar goed begonnen, want 

we de peuters mochten meerijden met de kinderoptocht tijdens het school- en 

volksfeest. Dat was hartstikke leuk. Op de feestweide kregen we chips en een pakje 

drinken en alle peuters kregen kaartjes voor de draaimolen. 

Inmiddels zijn alle kinderen en medewerkers weer terug van hun welverdiende 

vakantie. 

Op de Oranje Vis, is Wout Stokkers verwelkomd. We wensen hem een fijne tijd toe 

bij Oqido. 



Bij de peuters zijn we weer begonnen met het thema: dit ben ik. De kinderen weten 

van alles te benoemen over hoe ze eruit zien, ook hebben we knutsels en doe-

activiteiten. Het volgende thema zal over de herfst gaan. 

Op 6 oktober organiseert de Sportfederatie weer een sportuurtje voor de bso. De 

kinderen van school mogen hier, tegen een kleine vergoeding, ook aan meedoen. 

Je kan je opgeven bij een van de bso medewerkers. 

 

Tot de volgende keer 

 

 

 

Onderwijskundig nieuws 
 

Studiedag Oponoa 

Op woensdag 12 oktober zijn alle 

kinderen vrij en hebben de teamleden 

een Oponoa studiedag. Deze zal in het 

teken staan van het nieuwe strategisch 

beleidsplan. 

 

Nieuwe chromebooks 

Vanuit de NPO middelen hebben we 

voor dit schooljaar 10 chromebooks 

aangeschaft. Deze zijn eind augustus 

binnengekomen. Alle kinderen van 

groep 3 t/m 8 hebben nu een 

chromebook tot hun beschikking. 

 

Momento 

Vanaf groep 3 t/m 8 werken de 

leerkrachten met Momento.  

Momento is het eerste overkoepelende 

digitale, vakoverstijgende en methode-

onafhankelijke dashboard voor 

leerkrachten in het basisonderwijs. Het 

dashboard toont een overzicht van de 

(toets)resultaten van de hele groep en 

biedt inzicht in de individuele resultaten 

per leerling. Deze betrouwbare en 

actuele informatie worden gebruikt ter 

voorbereiding op een les, klassikale, 

verlengde of individuele instructie. Het 

dashboard is op ieder gewenst moment 

en op elk device beschikbaar.  

Mentorentraining 

Omdat wij een opleidingsschool zijn, 

hebben alle leerkrachten afgelopen 

maand een mentorentraining gevolgd. 

Dit is een training om stagiaires te 

kunnen en mogen begeleiden. Wij zijn 

weer geslaagd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


