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Organisatorisch nieuws 
Sportdag groep 6 t/m 8 

Jaarlijks in mei staat er een sportdag op de planning 
voor alle groepen 6 t/m 8 van de Eibergse scholen. 
Door de geldende maatregelen kon dit helaas geen 
doorgang vinden. Sportfederatie Berkelland heeft er 
toch vorm aan weten te geven door per school een 

sportdag te organiseren. Deze vindt 
plaats op maandag 28 juni gewoon 
op de Berkel. Kinderen moeten dus 
sportkleding meenemen.  

Doordraaimoment  

Om de kinderen vast voor te bereiden op het volgende 
schooljaar, staat er op woensdag 30 juni een 
kennismaking gepland met de nieuwe klas en 
leerkracht. Dit zal het laatste half uurtje van de 
ochtend zijn. Dit vindt buiten plaats i.v.m. de geldende 
maatregelen (cohorten) waar we ons binnen nog aan 
moeten houden. 

 

Musical 7/8 + afscheid groep 8 

Op donderdag 1 juli staat de musical (film) voor groep 
7/8 en de afscheidsavond voor groep 8 gepland. 
Ouders/verzorgers hebben hier inmiddels een 
uitnodiging van ontvangen. 

 

Groep 8 luidt nog eenmaal de bel 

Op donderdag 8 juli om 14.15 uur vormen alle kinderen 
van de school een erehaag voor groep 8. 
Ouders/verzorgers van groep 8 kinderen mogen hun 
zoon/dochter met een kruiwagen voor het laatst van 



het plein af rijden. Aan het eind van dit ritje mogen de 
kinderen nog eenmaal de bel luiden.  

 

 

Laatste schooldag 

Op donderdag 8 juli staat er een feestelijke laatste 
schooldag op de planning. In samenwerking met de 
ouderraad is deze dag tot stand gekomen.  

Groep 1 t/ m 4 gaat met het treintje van den Borg 
vanuit school naar ten Brinke. Hier staat een leuke 
indianentocht op de planning. Ook is er een 
springkussen en mogen ze een broodje bakken.  

Groep 5 t/m 8 zal vanuit school op de fiets richting ten 
Brinke vertrekken. Daar nemen ze deel aan twee 
verschillende activiteiten: kanoën en klompgolf.  

Alle kinderen krijgen ‘s middags een broodje knakworst 
en drinken. Voor de ochtend sponsort de markt als 
collectief de appels. Johan Weernink groente en 
fruit, Hans Wissink mode, Friesche kaashandel en 
Hans Boomers vis maken dit mogelijk! Ontzettend 
bedankt, dit waarderen we enorm! 

Na de lunch vertrekken alle groepen naar school om 
daar nog even samen te zijn met de eigen klas.  
 

Als afsluiting van deze dag krijgen 
alle kinderen nog een lekker ijsje 
namens het team. Hiervoor komt 
een ijscokar op school.  

 

Schoolfeest/corso 
Het schoolfeest valt dit jaar in de eerste schoolweek. 
Op maandag 23-08 en dinsdag 24-08 is het een gewone 
lesdag. Woensdagmorgen 25-08 is de kinderoptocht 
met aansluitend activiteiten in de tent. 

Op donderdag 26-08 zijn alle kinderen vrij en op 
vrijdag 27-08 zien we alle kinderen graag terug op 
school. 

 

We wensen u vast een mooi corso 
toe! 

 
Bloemen fietsen/wagens: 
Zodra wij de betreffende informatie ontvangen, 
ontvangt u een Parro bericht met info waar u bloemen 
kunt bestellen voor de fiets/wagen van uw kind(eren). 
Dit zal op korte termijn zijn. 

 

Berkelbuurtjes  

We gaan richting zomervakantie. We hebben al een 
paar mooie, warme dagen gehad. Omdat er steeds 
meer Corona regels minder streng worden of wegval-
len, mogen we op de valreep Nationale Modderdag op 
dinsdag 29 juni nog vieren. Hierover hebben jullie een 
mail gehad. 
 
In tegenstelling tot andere jaren zijn we met de kin-
deropvanggroep (0-4 jarigen) gedurende de zomerva-
kantie gewoon op onze eigen locatie in Rekken. Omdat 
we allemaal in die periode vakantie hebben, kunnen jul-
lie als ouders andere pedagogisch medewerkers tegen-
komen. Maar er is altijd iemand van de eigen pedago-
gisch medewerkers aanwezig. De bso vakantie-opvang 
is wel in Eibergen op de locatie van de Menno ter Braak 
school. De collega's hebben weer een mooi zomerpro-
gramma in elkaar gezet. De peutergroep heeft vakantie 
van maandag 12 juli tot en met vrijdag 20 augustus. 
Vanaf maandag 23 augustus mogen de peuters van de 
peutergroep weer komen spelen. 
 

Schoolfeestcommissie  

Zoals u wellicht in de media heeft vernomen zal het 
Corso/Volksfeest in Rekken dit jaar weer door gaan. 
Hier hoort natuurlijk ook een Schoolfeest bij! Dit jaar 
valt het Schoolfeest in de 1e week na de zomervakantie 
en wel op woensdagochtend 25 augustus. Als vanouds 
zullen wij starten met de kinderoptocht. Opstellen van 
de optocht is vanaf 8.45 uur in de Lindevoort, bij 
school. Om 9.00 uur zal de kinderoptocht vertrekken. 
Voor groep 1 en 2 is er vervoer tijdens de optocht 
geregeld. Vanaf groep 3 t/m groep 8 mag je meedoen 
met een versierde fiets of karretje. 

Na de optocht is er voor de kinderen een activiteit geor-
ganiseerd in de feesttent. Om 12.15 uur zal het och-
tendprogramma afgelopen zijn en kunnen de kinderen 
weer opgehaald worden bij school. De kaartjes voor de 
draaimolen en muntjes voor de botsauto's worden deze 
ochtend ook uitgedeeld. 

In verband met de korte termijn planning, zo net voor 
de zomervakantie, hebben we er dit jaar voor gekozen 
om voor één keer geen collecte te lopen. In plaats daar-
van zal er een collecte gehouden worden tijdens de kin-
deroptocht. 



Dit jaar gaat het Rekkens School- en Volksfeest wel 
door. Op woensdagmorgen 25-8 is er weer een kinder-
optocht. Wij mogen met alle peuters samen met de 
kleuters meerijden in de optocht! Jullie krijgen hier nog 
informatie over. 
 
Wij wensen iedereen een hele mooie en fijne vakantie 
toe! 
 
Zonnige groeten: Mieke, Milou, Martine, Marieke, Kim, 
Jeanette. 
 

We gaan er met zijn allen weer een groot feest van te 
maken! 

Uiteraard zullen de richtlijnen vanuit het RIVM gewaar-
borgd blijven. Wij volgen hierin de instructies vanuit het 
Bestuur. 

Met vriendelijke groet, 

De schoolfeestcommissie: 

Kristel Bentsink, Wendy Winkelhorst, Anke Winkelhorst 
en Marloes Roossink 

 

 

Onderwijskundig nieuws 
Wisseling klaslokalen 

Groep 3/4 zal na de zomervakantie een lokaal 
opschuiven. Het lokaal waar groep 3/4 op dit moment 
zit, zal door groep 1/2 in gebruik worden genomen. 
Hier zullen speel-werkhoeken gecreëerd worden. Ook 
groep 3 zal hier gebruik van gaan maken. 

 

 

  

 

Parro 

Kalender schooljaar 2021-2022 

Aan het eind van dit schooljaar ontvangt u het 
informatieboekje voor volgend schooljaar. De kalender 
die hier in staat, ontvangt u vanaf het nieuwe 
schooljaar ook in Parro. Wij hebben hier de data die op 
dit moment vast staan ingezet.  

Gedurende het schooljaar kan er uiteraard iets worden 
toegevoegd in de kalender. Dit alles zal pas 
functioneren op het moment dat de groepen omgezet 
zijn naar het nieuwe schooljaar. Dit heeft te maken met 
ons administratiesysteem Parnassys. Zodra wij hier 
nieuws over hebben, delen wij dit uiteraard met u.  

 

 

 

 

 

 

Uitslag ouderbetrokkenheidsonderzoek 

We willen u bedanken voor het invullen van het 
ouderbetrokkenheidsonderzoek. Het onderzoek is door 
65% van de ouders/verzorgers ingevuld en daarmee 
representatief. 

Deze onderzoeken worden gedaan om te achterhalen 
wat de betrokkenheid is van de ouders.  
IKC de Berkel scoort een 7,5!  
De top drie sterke punten zijn: gastvrijheid, welzijn kind 
en de relatie (tussen u als ouder en school).  
Als ontwikkelpunt valt er winst te behalen in het imago 
(onderscheid) van de school. Wij vinden het belangrijk 
dat u, met betrekking tot ons werk, positief en kritisch 
blijft. De sterke punten zien we als een aanmoediging 
en ontwikkelpunten houden ons scherp! 
 
Tijdens de informatieavond aan de start van het nieuwe 
schooljaar zal de MR bovenstaande verder toelichten. 
 



De nieuwe MR-leden stellen zich aan u voor… 

Mijn naam is Marloes van der 
Holst-Kornegoor, moeder van Job 
en Saar en getrouwd met Jeroen. 
Doordeweeks werk ik als 
accountmanager bij Dock35 
Media in Doetinchem. In mijn 
vrije tijd kook en lees ik graag of 
lees ik over lekker eten koken. Ik hoop een verbindende 
en enthousiaste bijdrage te leveren in de MR voor een 
fijne school voor iedereen.  

 

De nieuwe MR-leden stellen zich aan u voor… 

De meeste ouders zullen mij wel kennen als Rekkenaar 
maar ik ben Bart Jan Mellink en samen met Andrea en 
onze kinderen Levi, Quinn, Zoëy en Yip wonen we aan 
de Holterweg 2 in Rekken. 
3 van onze kinderen gaan naar IKC de Berkel en Yip zal 
hierbij aansluiten in 2022. 
Als onderdeel van de MR lijkt het me interessant om in-
zicht te krijgen en richting te geven aan de onderwer-
pen die actueel zijn op onze school. 
 

Zomervakantie 

Op vrijdag 9 juli zijn alle kinderen vrij. 
Vanaf dat moment start de 
zomervakantie. Op maandag 23 
augustus zien we graag alle kinderen weer terug op 
school. Wij hopen dat er dan ook versoepelingen zijn 
aangekondigd voor de scholen gezien de 
coronamaatregelen. In de laatste week van de 
zomervakantie ontvangt u uiteraard een berkeljournaal 
voor augustus/september, zodat dit alles helder is, 
voordat we weer starten.  

 

 We wensen u en uw gezin een prettige, 

gezellige vakantie toe! 

En het belangrijkst van alles: blijf gezond! 

 

 

 

 

 

 


