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Organisatorisch nieuws 
Welkom  

In mei starten Kevin en Gijs in groep 1 op IKC de Berkel. We 
wensen hen een leerzame, maar bovenal fijne tijd toe bij ons 
op school. 

 

 

Afscheid  

Fien uit groep 5 zal na de meivakantie starten op de 
Diekmaat in Neede. Ze heeft vandaag een fijne afsluiting 
met haar klas en het team. We gaan haar missen en wensen 
haar heel veel plezier op haar nieuwe 
school!  



Kamp groep 7/8 
Groep 7/8 heeft inmiddels een dagkamp gehad op de locatie 
die al gereserveerd was in april voor een meerdaags kamp. In 
overleg met de ouderraad hebben we op 17 en 18 juni toch 
nog een nachtje weg kunnen reserveren op dezelfde locatie. 
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van de maatregelen. 
 

Schoolreisjes 

Nog even de juiste data voor de schoolreisjes op een rijtje. In 
het vorige berkeljournaal stonden foute data/dagen en er is 
een aanpassing voor groep 5/6. De juiste data zijn als volgt: 

-Donderdag 27 mei: schoolreis groep 3/4. 

-Vrijdag 28 mei: schoolreis groep 1/2 en groep 5/6.  

Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van de maatregelen. 

 

Aankondiging zwangerschap 
Juf Marije is zwanger. Half oktober is de uitgerekende 
datum. Dit betekent dat zij, als alles goed gaat, half 
september met zwangerschapsverlof zal gaan.  
U wordt t.z.t. uiteraard geïnformeerd over vervanging etc. 
 

Opbrengst 1ste lediging kledingcontainer 

De opbrengt van de eerste lediging is inmiddels bekend: 

Het resultaat dat we hebben opgehaald aan kilo’s is 419 
kilo en resulteert in een donatiebedrag van 88 euro voor de 
fruitpot. Dit is berekend op basis van de huidige marktprijs 
van 0,21 euro per kilo. Met deze kledingactie heeft de 
school 252 porties fruit verdiend! We zijn hier erg blij mee! 
Op naar de volgende lediging! 

Voor meer informatie kunt u kijken op 
https://ikcdeberkel.fruitvriendjes.nl/campagne/kledingactie-
2020-2021  

 

Sneltesten medewerkers onderwijs 
Wij wachten momenteel op de levering van de sneltesten die 
beschikbaar zijn voor onderwijspersoneel. Het is de 
bedoeling dat iedere werknemer zich 2 keer per week 
preventief test om vroegtijdig een eventuele besmetting op 
te sporen en een (grote) uitbraak te voorkomen. Het gebruik 
van de test is altijd vrijwillig. De medewerker beslist zelf om 
thuis een sneltest af te nemen.  
 

Schilderwerk schoolgebouw 

In de meivakantie zal het schilderwerk zoveel mogelijk 
binnenin school plaatsvinden. Zodra de kinderen en wij er na 
de vakantie weer zijn zullen de schilders het 
buitenschilderwerk oppakken. Op deze manier proberen we 
met zo min mogelijk volwassenen in het gebouw te zijn. 

 

Berkelbuurtjes  

Hallo ouders/verzorgers, 

We zijn blij dat we sinds afgelopen maandag alle BSO-
kinderen weer mogen verwelkomen. Dat ging sneller dan 
verwacht. De nieuwe kinderen konden ook starten. Vanwege 
de corona maatregelen, is de opvang in de meivakantie in 
Rekken. 

De sportuurtjes van de SFB zullen ook weer gaan 
plaatsvinden. Dat is al de dinsdag na de meivakantie. 

Bij de peuters en dagopvang zijn we de afgelopen weken 
bezig geweest met het thema voorjaar en hebben we 
aandacht besteed aan Moederdag. Ook zijn er de afgelopen 
weken nieuwe kinderen begonnen bij de dagopvang. We 
hebben er een aantal baby’s bijgekregen en daar zijn we 
natuurlijk erg blij mee.  

We hebben wat nieuwe meubels gekregen, waaronder 
nieuwe kinderstoelen. De oude zijn bij ons te koop. Dus als 
iemand interesse heeft, neem dan contact op met ons.De 
stoel is helemaal compleet met uitvalbeugel, een hoge en 
een lage rugleuning en in hoogte verstelbaar. 

De peutergroep is tijdens de meivakantie gesloten evenals 
de vrijdag na Hemelvaart, de dagopvang is wel  

Geopend. 

Groeten van de Berkelbuurtjes. 

 

 

 

https://ikcdeberkel.fruitvriendjes.nl/campagne/kledingactie-2020-2021
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Onderwijskundig nieuws 
Start entreetoets groep 7 

Op dinsdag 25 mei starten we met de afname van de 
entreetoets voor groep 7. We trekken hier 2 weken voor uit. 
Deze stond 1 week later gepland, maar 
vanwege een toch nog gepland 
schoolkamp, zijn we genoodzaakt deze 
toets naar voren te halen.  

Door de afname van deze toets, is de 
afname van de eind groep 7 LOVS 
toetsen niet nodig. Betreffende ouders 
ontvangen nader bericht.  

 

Studiedag woensdag 19 mei 

Op woensdag 19 mei staat er een studiedag op de planning. 
Door de heropening van scholen hebben we een aantal 
studiedagen laten vervallen. Deze studiedag laten we wel 
doorgaan. We zullen een vervolg geven aan de studiedag 
van vrijdag 2 april (goede vrijdag), waar we gewerkt hebben 
aan: het werkverdelingsplan 2021-2022, de vormgeving van 
het rapport, de schoolontwikkeling 2021-2022 en de 
afronding van het huidige schooljaar. 

 

LOVS toetsen groep 2 t/m 6 
Op maandag 31 mei wordt er gestart met de afname van de 
LOVS eindtoetsen in groep 2 t/m 6. We trekken in totaal 2 
weken uit voor deze afname. We vragen u, waar mogelijk, 
geen tandarts/doktersbezoekjes te plannen in deze weken.  
 

Veiligheidsonderzoek groep 6 t/m 8 
De uitkomst van dit onderzoek is als volgt samen te vatten: 
Op IKC de Berkel wordt geen van de leerlingen frequent 
(dagelijks/wekelijks) gepest. Het landelijk gemiddelde is 9 
%. Voor onze school is het percentage 3 %. 
 

Ouderbetrokkenheidsonderszoek  
Wij hebben hier op dit moment nog geen uitslag van. Zodra 
deze er is zal dit met de MR besproken worden en daarna 
naar ouders worden teruggekoppeld. 
 

 

 


