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Hoofdluiscontrole

Welkom
In oktober start Jan Rhebergen bij ons op school.
We wensen hem een leerzame, maar bovenal
plezierige tijd toe op IKC de Berkel.

•

Opening schooljaar
De kop is eraf: ’t schooljaar 2019-2020 is alweer
enkele weken bezig. Leerlingen en leerkrachten
zitten weer in het dagelijkse ritme en de groepen
hebben hun vorm gekregen, hier en daar schaven we
wat bij in de organisatie om alles zo rustig en soepel
mogelijk te laten verlopen.

•

Ik heb de afgelopen weken al vele mooie momenten
meegemaakt hier op mijn tijdelijke stek bij IKC de
Berkel. In vogelvlucht neem ik u mee:
•
Het (kinder) corso was een lust voor het ook
wat is er hard gewerkt en wat zag het er
vrolijk uit.
•
Er kwamen glunderende jarigen voorbij en
ook wat verdrietige snoetjes omdat
bijvoorbeeld de poes weg gelopen was, of
een knie geschaafd.
•
De pleinkanjers uit groep 7/8 zijn gestart
met het begeleiden van het buitenspelen,
we zien nu al ander spelgedrag, fijn hoor!
•
In alle groepen wordt aandacht besteed aan
groepsvorming dmv bijvoorbeeld spelletjes
en opdrachten. Deze fase zal zeker 6
weken in beslag nemen maar we plukken er
nu al de vruchten van. Ook is overal gestart
met Taakspel waarbij we onze leerlingen
leren dat ze zelf medeverantwoordelijk zijn
voor het reilen en zeilen in de klas/school.
•
Er
was
een
constructieve
eerste
vergadering van de leerlingeraad, Zij stellen
zich verderop in de nieuwsbrief aan u voor.

•

•

Het team enthousiast over de nieuwe
methode Blink en laat u in oktober samen
met de kinderen de eerste resultaten zien.
Er was een heerlijke Italiaanse lunch met
onze collega’s van Oqido ter kennismaking.
Ook
de
Ouderraad
en
de
medezeggenschapsraad hebben de draai
in schooljaar 2019-2020 weer opgepakt.
Het gehele team heeft de EHBOkennis
weer opgehaald door deel te nemen aan de
herhalingscursus.

Tot slot mag het duidelijk zijn dat we in het belang
van uw kind(eren), onze leerlingen samen op moeten
trekken om er een leerzaam, maar bovenal plezierig
schooljaar van te maken. Onze deur staat open! Op
de informatieavond op 26 september vertellen we u
graag nog meer. U ontvangt hiervoor nog een
uitnodiging
Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober 2019
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: reis
mee!
We hebben dit jaar besloten om het thema van de
Kinderboekenweek en het eerste thema van de
nieuwe Blink methode aan elkaar te koppelen. Er
zullen dus verschillende wereldse reizen gemaakt
worden. Het geheel wordt afgesloten met een
tentoonstelling op donderdagmiddag 10 oktober
U bent uiteraard van harte welkom tussen 14.30 uur
en 15.00 uur.
Bericht van de MR
Beste ouder, verzorger,
In juni van het afgelopen jaar deed de MR van IKC
De Berkel een oproep uw mening te geven over de
school. Een aantal ouders/verzorgers heeft dit al
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gedaan. Graag bieden we degenen die dat alsnog
willen doen die mogelijkheid. Aanleiding was de
uitkomst van het oudertevredenheidsonderzoek.
Met een mooi gemiddelde van 7.3 zijn de resultaten
vergelijkbaar met voorgaande jaren en andere
scholen binnen OPONOA. Op het gebied ‘imago’ en
‘zich onderscheiden’ scoort IKC De Berkel onder het
(eigen) gemiddelde. Interessant is natuurlijk: Hoe
komt dat zo?

✓
✓
✓

✓
De MR is van mening dat het onderzoek algemeen
van aard is en geen inzicht geeft in de ‘waarom’vraag. Bovendien boden de vragen niet de
mogelijkheid om concreet aan te geven wat u in
algemene zin stoort of wat u juist waardeert aan IKC
De Berkel.
Als MR hebben we die zaken graag helder. Pas als
bekend is welke vragen, twijfels en verwachtingen
bij ouders spelen, kan daarop geanticipeerd
worden. Als ouder vraagt u zich vast wel eens af,
waarom bepaalde zaken op school gaan zoals ze
gaan. Op onderwijskundig gebied, maar ook op het
gebied van passend onderwijs en zorg, of over de
regels die voor de kinderen gelden of het gebruik
van het schoolgebouw. Wij nodigen u bij dezen uit
die vragen, twijfels en verwachtingen met ons te
delen, zodat we een concreter beeld hebben van de
oudertevredenheid op onze school.
Op die manier vormt jullie inpunt het uitgangspunt
van ons agendapunt ‘oudertevredenheid’ en kunnen
wij die voorleggen aan het onderwijsteam, de
directie of de stichting.

✓

Mochten er tijdens een controle
luizen/neten geconstateerd zijn dan wordt
dit gecommuniceerd met het team.
Ouders van de besmette kinderen worden
telefonisch op de hoogte gesteld.
Tevens worden de ouders van de
desbetreffende klassen op de hoogte
gesteld dat er hoofdluis heerst in de
groep.
Na 3/4 weken vindt er een hercontrole
plaats.
Mocht het dan nog niet gelukt zijn om uw
kind(eren) luizenvrij te krijgen dan neemt
de schoolverpleegkundige, Maud
Wassenaar, van de GGD contact met u op,
zodat zij ondersteuning kan bieden. Ook
een uitnodiging voor een gesprek op
school behoort dan tot de mogelijkheden.

Leerlingenraad
De volgende leerlingen zitten in de leerlingenraad:
Meike Wantia, Mayke Leusink, Douwe Veldhuis en
Isa Groot Wassink.
Deze leerlingen mogen meedenken en mee
beslissen in de organisatie, zodat ze weten dat ze
meetellen en betrokken raken bij de
schoolorganisatie. Daarnaast maken ze kennis met
een democratisch proces, zijn
medeverantwoordelijk voor schoolse zaken en we
laten ze inzien wat realistisch en haalbaar is binnen
een schoolorganisatie.
De leden van de leerlingenraad stellen zichzelf voor:

Wij horen graag van jullie via ronaldmarieke@hotmail.com of 06-18524875 (Marieke
Willink)

Met vriendelijke groeten,
Medezeggenschapsraad(MR) De Berkel

Fietskeuring
In de week voor de herfstvakantie zal er weer een
fietskeuring plaatsvinden voor de groepen 5 t.m. 8 De
exacte datum horen jullie nog.
Oudergesprekken schooljaar 2019-2020
De oudergesprekken staan gepland op:
▪
Dinsdag 26 november 2019.
Rapportgesprekken:
▪
Donderdag 20 februari 2020.
▪
Dinsdag 23 juni 2020.
De planning hiervoor zult u nog van ons ontvangen.
Wij vragen u, wanneer u niet kunt op de ingedeelde
tijd, onderling te ruilen met andere ouders en dit
even op school door te geven.

Luizenprotocol
Het luizenprobleem blijft een hot item op school, we
lijken er maar moeilijk af te komen.
De stappen die we hanteren, zien er als volgt uit:
✓ Na elke vakantie vindt er op woensdag een
controle plaats.

Hoi ik ben Meike en ik ben 8 jaar en ik zit in groep 5
mijn hobby's zijn turnen en buitenspelen ik woon in
Rekken met
Mijn broertje heet Thijs hij is 4 jaar en mama en
papa en
Opa en Oma mijn juf heet Debby en Chantal en mijn
meester heet Erik_ jan ik vind het leuk om in de
leerlingenraad te zitten en goeie ideeën te
bedenken.
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Hoi ik ben Mayke en ik ben 9 jaar en ik zit in groep
6.
Mijn hobby is ponyrijden. Ik woon in Rekken met
mama papa opa oma ik en mijn broer (Leon). Ik vind
het leuk om in de leerlingenraad te zitten. Want je
kunt met je ideeën de school beter maken. Ik werd
gekozen door de klasgenoten . Ik vind het leukste
vak op school gym.
Mijn juf heet Debby en Chantal mijn meester heet
Erik-Jan.
Ik ben Douwe Veldhuis, ik ben 10 jaar oud. Ik zit op
voetbal en heb twee cavia´s woezel en pip. Op
school zit ik in groep 7. En ik vind het best leuk op
school en ik denk graag mee over wat beter/anders
kan op school. Elke woensdagmiddag ga ik naar
typeles
Hallo ik ben Isa Ik ben 10 jaar en zit op paardrijden
doe vaak mee aan de kalveropfokclub ook help ik
vaak mijn vader op de boerderij. Ik woon in het
buitengebied van Rekken. Ik heb een zusje en twee
broertjes. Ook ben ik veel bij mijn konijnen ik fok ze
namelijk. Ik help graag mee om de school nog
leuker te maken. Groetjes Isa Groot Wassink

te leren? Op de Paarse Zeehond (2-4 jaar) hebben
we momenteel nog plek op dinsdag en donderdag
om kinderen op te vangen. Of wilt u uw kind een 3e
dagdeel laten spelen bij de Paarse Zeehond? Neem
dan contact op met Janine Vogel (0545-461130 of
Janine.Vogel@oqido.nl) en u hoort wat er mogelijk
is.
Waarschijnlijk heeft u ook al de flyers zien hangen
over de sportuurtjes die Oqido gaat verzorgen i.s.m.
de Sportfederatie. Kinderen die gebruik maken van
de bso kunnen hieraan kosteloos deelnemen. Van
de andere kinderen die vanuit school mee willen
doen, vragen we een kleine bijdrage van 1,50 euro.
De eerste keer is op 30 september en dan staat er
boarding voetbal op het programma. Bij mooi weer
is dit buiten op het plein en anders in de zaal bij het
asterloo. Het is van 15.00 uur tot 16.00 uur. De
groeten van de Berkelbuurtjes

Onze vakleerkrachten gym stellen zich voor

Stagiaires
Net als een deel van vorig schooljaar loopt Nikki
Everink, leerling van het Assink, stage op
donderdag en vrijdag in groep 1 en 2.
Nieuws van Oqido
Hallo hier weer een berichtje van de Berkelbuurtjes.
De kinderen van de kinderopvang zijn in de vakantie
op de locatie in Eibergen geweest en nu sinds het
Rekkens feest weer in Rekken. Ook de
peuteropvang is weer gestart na de vakantie.
Inmiddels draaien we weer als vanouds en zijn we
weer begonnen met een nieuw thema. Vormen en
Kleuren. Dit is gekoppeld aan het boekje van: Bobbi
op de speelzaal.
Voor de zomervakantie was er een actie via
facebook. Hiermee kon je geselecteerd worden om
mee te doen aan een Pilot via Bobbi. Er wordt een
nieuw VVE programma opgezet en er konden 6
kindercentra aan mee doen. Waaronder dus
Kindercentrum Oqido. De kinderen van de Paarse
Zeehond en de Oranje Vis zijn erg enthousiast en
doen goed mee. We praten over wat je allemaal
doet op de speelzaal en maken daar ook
knutselwerkjes over. We verven, plakken en kleuren
naar hartenlust.
Wat is nu VVE? Dat is Voortijdige en Vroegschoolse
Educatie. Spelenderwijs werk je aan de
taalontwikkeling, de beginnende rekenvaardigheid,
de motorische ontwikkeling en de sociaalemotionele ontwikkeling. Dus al spelend leren de
kinderen van alles. Knutselen, in de kring zitten en
voorlezen, stilzitten aan tafel of op de stoel en
samenspelen. Maar ook zindelijk worden, op de
beurt wachten, zelfstandig worden, om hulp vragen
en elkaar te helpen. Te veel om op te noemen. Bent
u geïnteresseerd en gunt u het uw kind om samen
met leeftijdsgenootjes al spelend vaardigheden aan

Wij zijn Anne Waanders en Waldo Rhebergen,
beide werkzaam bij Sport Federatie Berkelland en
wij verzorgen dit jaar de lessen bewegingsonderwijs
op school. In onze lessen maken wij gebruik van het
SFB-vakwerkplan. Dit is een planning voor het hele
schooljaar waarin de landelijke beweegleerlijnen, de
voorbereiding voor schoolsporttoernooien en de
sportintro’s zijn verwerkt. Zo maken leerlingen
kennis met allerlei lokale sporten/sportverenigingen
en kunnen zij zich motorisch op alle vaardigheden
ontwikkelen. De motorische ontwikkeling van
leerlingen volgen wij in ons leerlingvolgsysteem. Dit
jaar nemen wij hiervoor bij de groepen 2 en 5 de
HAN-beweegtest af. Waar nodig kunnen we dan
extra zorg bieden tijdens de gymles of misschien
ontdekken we juist wel een talent voor een
bepaalde sport. Mochten jullie vragen hebben over
onze gymlessen, het vakwerkplan of de beweegtest,
neem gerust contact met ons op. Met sportieve
groet,
Waldo en Anne Sport Federatie Berkelland
www.sportfederatieberkelland.nl
Maandag Waldo waldo@sportfederatieberkelland.nl
Groep 1 t/m 8
Donderdag Anne anne@sportfederatieberkelland.nl
Groep 3 t/m 8
Like ons op facebook
www.facebook.com/sportfederatieberkelland
Medisch protocol/Privacy protocol
Hierbij willen wij u vragen om eventuele
wijzigingen/aanvullingen omtrent en het protocol
medisch handelen of het gebruik van beeldmateriaal
door te geven aan de leerkracht. Mochten er geen
wijzigingen /aanvullingen zijn gaan wij ervan uit dat
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hetgeen u voorheen heeft ingevuld nog van kracht
is.
Intern vertrouwenspersoon
Binnen de school hebben wij een intern
vertrouwenspersoon. Kim Nijman (leerkracht groep
1-2). Bij haar kunnen leerlingen en ouders (en
medewerkers) terecht met klachten en/of zaken die
men vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct
met docenten of locatie coördinator willen doen.
In het overleg met de interne vertrouwenspersoon
wordt bekeken wat er gedaan moet worden.
Gekeken wordt wie of welke instantie er
ingeschakeld moet worden om tot de best mogelijke
oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn wordt
een klacht doorverwezen naar de externe
vertrouwenspersoon en/of de onafhankelijke
klachtencommissie van de besturenorganisatie
waarbij wij als school zijn aangesloten.
De externe vertrouwenspersoon van onze school is
MV. Yvonne Kamsma, [Iselinge / IJsselgroep
Doetinchem, telefoon 088-0931439]. E-mail:
Yvonne_kamsma@ijsselgroep.nl

Zakelijke ouderavond/informatieavond
Denkt u aan de zakelijke
ouderavond/informatieavond op donderdag 26
september om 19.00 uur. U bent allen van harte
welkom!
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