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Organisatorisch nieuws 
Welkom 
In juni start Wess in groep 1 op IKC de Berkel. We 
wensen hem een leerzame, maar bovenal fijne tijd toe 
bij ons op school. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid  

Lyam uit groep 5 is inmiddels gestart op de Diekmaat in 
Neede. Hij heeft een fijne afsluiting met zijn klas en het team 
gehad. We gaan hem missen en wensen hem heel veel 
plezier op zijn nieuwe school! 

Afname CITO LOVS toetsen groep 2 t/m 6  

Op maandag 31 mei starten we met de LOVS toetsen. 
We trekken hier ongeveer 2 weken voor uit. We willen 
u vragen, om waar mogelijk, geen doktersafspraken 
o.i.d. in te plannen. 
 
 
 
 

Juffendag groep 1 t/m 8 
We hebben, in overleg met de ouderraad, besloten om 
juffendag op de reeds geplande datum 16 juni, samen 
te voegen met de laatste schooldag. Tijdens de 
feestelijke, laatste schooldag zal er een extra bijdrage 
in de vorm van iets lekkers zijn vanuit het team. 

 

Kamp groep 7/8 

Op donderdag 17 juni en vrijdag 18 juni gaat groep 7/8 
op kamp naar de blokhut in Lichtenvoorde. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. Betreffende ouders 
ontvangen hierover informatie. 

Rapportgesprekken – Parro gesprekkenplanner 

In de week van 21 juni vinden de rapportgesprekken 
plaats. Op donderdag 3 juni zal de Parro-
gesprekkenplanner worden open gezet, zodat u zich 
kunt inschrijven. Ouders met meerdere kinderen op 
school kunnen zich eerst intekenen. Daarna wordt de 
planner open gezet voor alle ouders. 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 22 juni komt de schoolfotograaf op school. 
Er worden individuele foto’s en groepsfoto’s gemaakt. 
Naderhand kunt u de foto’s online 
bestellen bij Vaarhorst uit 
Haaksbergen. Hierover ontvangt u 
t.z.t. informatie.  

 

Oponoa zoekt opslagruimte 

Sinds de verhuizing in november 2020 beschikt Stich-
ting OPONOA niet langer over opslagruimte. 
Dat begint ons nu op te breken want er komt school-
meubilair vrij dat wij graag willen bewaren. 
Daarom zoeken wij voor einde schooljaar voor langere 
tijd een opslagruimte. Hiervoor kunnen wij een vergoe-
ding betalen. 
Deze moet ongeveer het formaat van een klaslokaal 
hebben en de spullen moeten droog en veilig kunnen 
worden opgeslagen. 
Misschien kunt u ons helpen bij deze zoektocht. We ho-
ren het graag als u zo’n ruimte weet of beschikbaar 
heeft. U kunt dit melden bij de locatie coördinator.  
 
Alvast hartelijk dank voor het meedenken. 

 

Nieuws van de berkelbuurtjes 
Dit jaar hebben we al veel nieuwe kinderen kunnen ver-
welkomen bij ons op de opvang. Bij de peuteropvang is 
dit Lars. Bij de kinderopvang/0-4 jarigen zijn dat: Liv, 
Zef, Duuk, Lotte, Liam, Emmy, Mitch, Emily en Firre. 
En vanaf 1 juni komt Emma ook spelen op deze groep. 
Gijs is 4 geworden en gaat spelen bij de bso groep. Ook 
deze kinderen zijn begonnen op de bso: Bobbi, Sem, 
Sven, Fleur, Job en Saar 

 

Veel plezier allemaal! 
 
Vorig najaar is onze tuin opgeknapt door Wenninkhof 
uit Meddo. Daarin wordt al volop gespeeld en ontdekt 
door de kinderen. We hopen dat het ook een keer mooi 
weer wordt, zodat we heerlijk in de zandbak kunnen 
spelen en gebruik kunnen gaan maken van onze 
nieuwe schaduwdoek boven de zandbak. 
 
Groetjes van Martine, Mieke, Milou, Kim, Marieke en 
Jeanette 



Dorpsböke  

In het plan van aanpak waarin we vorige week enige versoepelingen hebben aangekondigd voor 
de Berkel was nog niet helemaal duidelijk of Dorpsböke ook weer opgestart zou worden op dins-
dagmiddag. We kunnen inmiddels melden dat de vrijwilligers (afgelopen dinsdag) weer gestart 
zijn op school. Daar zijn we erg blij mee!  

 

Onderwijskundig nieuws  
Formatie schooljaar 2021-2022 

Tot op heden kunnen wij hierover nog niets melden. 
Zodra hier duidelijkheid over is zullen we u uiteraard 
z.s.m. informeren. 

Inzet extra gelden:  
nationaal programma onderwijs – NPO 
Zoals u wellicht in het nieuws heeft gehoord komt er 
vanuit de overheid geld beschikbaar voor het 
onderwijs. De zogeheten NPO gelden. Wij zijn 
momenteel aan het brainstormen, in samenspraak met 
de MR, hoe wij deze gelden in gaan zetten volgend 
schooljaar. Zodra we hier meer duidelijkheid over 
hebben wordt u uiteraard op de hoogte gebracht. 

 

Nieuwe rekenmethode 

In onze schoolontwikkelthema’s van dit schooljaar 
stond ook een nieuwe rekenmethode op de planning. 
Door de jaren heen worden er natuurlijk weer nieuwe 
onderzoeken gedaan en daarbij ook weer nieuwe 
methodes ontwikkeld. In de huidige methode lopen we 
er tegenaan dat er dagelijks meerdere doelstellingen 
worden aangeboden, waardoor het onoverzichtelijk 
kan worden voor de kinderen. In de meeste, nieuw 
ontwikkelde methodes wordt er per week aan 1 
doelstelling gewerkt. Uit onderzoek blijkt de 
aangeleerde stof beter de beklijven en op deze manier 
wordt het rekenonderwijs effectiever aangeboden.  

Dit was afgelopen schooljaar een terugkerend 
onderwerp op de teamvergaderingen. Na 
zichtzendingen, testfases, digitale bijeenkomsten met 
uitleg van verschillende 
methodes en gesprekken met 
collega-scholen, hebben we 
gekozen voor Getal en ruimte 
junior. Hier zullen we na de 
zomervakantie vanaf groep 3 
t/m 8 mee starten. In het nieuwe schooljaar ontvangt u 
hier meer informatie over. 

 

Nieuwe rapporten  

In onze schoolontwikkelthema’s van dit schooljaar 
stond ook een nieuw rapport op de planning. In ons 
huidige rapport lopen we er tegenaan dat het in 
praktijk erg omslachtig werkt en dit effectiever zou 
kunnen. Dit was afgelopen schooljaar een terugkerend 
onderwerp op de teamvergaderingen. Op de studiedag 
van 19 mei zijn we uiteindelijk tot een nieuw, digitaal 
format gekomen. Erg mooi en overzichtelijk! Voor dit 
schooljaar maken we nog gebruik van het huidige 
rapport. Vanaf volgend schooljaar zal het nieuwe 
rapport worden gebruikt. 

Een gezicht bij de namen… 

We kunnen ons zo voorstellen dat u weleens namen hoort van onze onderwijsassisitenten ,maar dat u daar geen 
beeld bij heeft. Hierbij even foto van onze 3 onderwijsassistenten. 

 

 

 

 

 

 



- Nicole: werkzaam op maandagmiddag, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend. 

 

 

- Floor: werkzaam op maandag. 

 

 

- Ruben: werkzaam op woensdag. 

 

 

 


