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INFORMATIEMIDDAG  

Dinsdag 13 september was de informatiemiddag. Dit jaar hebben wij voor een andere invulling gekozen, 
waarbij de leerlingen de informatie aan ouders gaven. Dit was een enorm succes. Een hele hoge 
opkomst van ouders, stralende leerlingen die trots vertelden over hun klas en enthousiaste en trotse 
ouders die naar deze informatie luisterden. Wij hebben naar aanleiding van deze informatie tips en 
feedback ontvangen van u. Deze gaan wij (als team) samen evalueren. 

SCHOOLMATERIALEN 

Onze leerlingen maken op school gebruik van diverse materialen die zij van school krijgen. Wij leren de 
kinderen vanzelfsprekend hoe zij daar mee om moeten gaan. Vaak gaat dit goed. Echter komt het ook 
voor dat de materialen kapot gaan door verkeerd gebruik. Zijn schoolmaterialen door onzorgvuldigheid 
kapot of kwijt geraakt dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Er wordt in dat geval contact 
opgenomen met de ouders. 

PRIVACY VOORKEUREN AANPASSEN IN PARRO  

Vanaf vrijdag 30 september tot en met vrijdag 7 oktober kunt u, als ouder, de privacy instellingen voor 
het gebruik van foto’s van uw zoon/dochter instellen via de Parro-app. In Parro staan de privacy 
instellingen zoals deze nu bij ons bekend zijn. Wilt u controleren of dit nog klopt? En aanpassen indien 
het niet klopt.  Het is voor ons van belang om te weten of uw zoon/dochter wel of niet op de foto mag 
op verschillende sites of gedrukte media. Hierbij maken wij onderscheid in twee categorieën, namelijk:  

1. Mag uw zoon/dochter alleen op de foto (dus zonder andere leerlingen) 

2. Mag uw zoon/dochter in een groep op de foto (met andere leerlingen) 

Na vrijdag 7 oktober zetten wij de mogelijkheid voor het aanpassen van de privacy instellingen weer 
dicht en gebruiken wij deze zoals het door u is aangegeven.  
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STUDIEDAG BEGRIJPEND LEZEN 

Woensdag 21 september had het een team een studiedag onder leiding van Willeke Evers die in het 
teken stond van het leesonderwijs. Deze dag hebben wij informatie gekregen over het technisch 
leesonderwijs en het begrijpend leesonderwijs. Ook konden wij hiermee praktisch aan het werk voor 
onze groepen. In de komende tijd hoort u uw zoon/dochter wellicht praten over Klasselezen. Hiermee 
proberen wij op een leuke manier leerlingen nog makkelijker technisch te laten lezen. Ook de begrijpend 
lees lessen zijn besproken en er zijn hiervoor ideeën opgedaan om deze lessen nog effectiever te laten 
verlopen. 

Mocht u thuis met uw zoon/dochter het lezen willen oefenen? Lees dan lekker voor of lees samen met 
uw zoon/dochter een boek en heb het over de inhoud ervan. Lezen is namelijk erg belangrijk. Je hebt 
deze vaardigheid in alles nodig. 

PROJECT NOORD 

Zoals u weet gaat school Noord verhuizen. Hierbij een update van de laatste ontwikkelingen. Het budget 
voor de verhuizing is inmiddels opgehoogd. Dit is goedgekeurd door de gemeenteraad. Er zijn inmiddels 
verschillende aannemers benaderd om deze verbouwing op zich te nemen. Wij zijn op dit moment in 
afwachting van welke aannemer het wordt.  

Ook zijn wij druk bezig met het ontwerpen van het nieuwe schoolplein. Dit doen wij onder leiding van 
Tuinen van Geerdink. Met een aantal teamleden zijn er verschillende schoolpleinen bezocht om 
inspiratie op te doen. Ook zullen wij de leerlingen in de komende tijd vragen wat hun wensen zijn. Met 
al deze informatie zal er een ontwerp gemaakt worden door Tuinen van Geerdink. 

Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. 

BERICHT VAN SINTERKLAAS 

Sinterklaas heeft het vieren van zijn verjaardag op School Noord verplaatst van vrijdag 2 december naar 
vrijdag 5 december. De kinderen zijn deze maandag om 12.00 uur vrij. 

BERICHT VAN DE OR 

Zoals ieder schooljaar vindt er ook dit jaar weer een controle van het financiële jaarverslag plaats. Het 
verslag ligt vervolgens ter inzage op school in de week voor de herfstvakantie. Mocht u vragen hebben 
ten aanzien van dit verslag dan kunt u deze stellen tijdens de OR vergadering van 8 november tussen 
20.00 uur en 20.30 uur. 

VOORSTELLINGEN CULTURIJE  

Culturije organiseert ieder jaar culturele voorstellingen voor het basisonderwijs. Dit jaar gaan alle 
leerlingen van groep 3 t/m 8 met de bus naar een voorstelling toe. Zo gaat groep 1-2 naar de 
voorstelling ‘Egalus’ in de Volharding. Groep 3-4-5 gaat naar de voorstelling ‘Superjuffie’ in de Storm te 
Winterswijk. Groep 6-7-8 gaat naar de voorstelling ‘Ik ben Vincent en ik ben niet bang’ in de Storm te 
Winterswijk. Wij wensen alle groepen alvast veel plezier. 
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KINDERBOEKENWEEK  

Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Gi-Ga-Groen! Natuurlijk 
besteden wij hier bij ons op school ook aandacht aan. Er zullen leuke activiteiten georganiseerd worden 
rondom dit thema. 

BERICHT SPORTFEDERATIE BERKELLAND 

Ik ben Wout Klein Goldewijk, werkzaam bij Sport Federatie Berkelland en ik verzorg dit jaar weer de 

lessen bewegingsonderwijs op school Noord op maandag en vrijdag. 

 

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. Sinds vorig schooljaar zijn ook de onderdelen 

weerbaarheid en bewegend leren toegevoegd in de jaarplanning. 

De motorische ontwikkeling van leerlingen volgen wij in ons leerlingvolgsysteem. Jaarlijks nemen wij 

hiervoor bij de groepen 2 t/m 8 de BLOC-test af. Met deze resultaten kunnen wij zorgleerlingen extra 

hulp bieden in de gymles of bijvoorbeeld uitnodigen voor GymXtra of de SportCross. 

Al jaren probeert de SFB een doorlopende beweeglijn te creëren voor 0-100 jaar in Berkelland.  

 

Dit jaar starten we met een uniek traject in Nederland; de interventie Sportontdekking & 

Sportmotivatie. Hierin bespreken wij als vakleerkracht met de leerlingen of zij al aan een sport doen. 

Mochten kinderen nog niet sporten, dan gaan we samen met hen op ontdekking welke sport ze leuk 

vinden en wat bij hen past. Dit proberen we zoveel mogelijk in onze lessen bewegingsonderwijs te 

integreren en daar waar nodig zal dit (in overleg) plaatsvinden na schooltijd. Hierin nemen we de 

mogelijke belemmeringen (zoals motorische vaardigheid, kosten, reistijd) onder de loep en proberen we 

samen met het kind en thuisfront een passende sport te vinden. 

 

Mochten jullie vragen hebben over de gymlessen, de beweegtest of het nieuwe Sportontdekking & 

Sportmotivatie traject, neem gerust contact met mij op! 

 

Met sportieve groet, 

Wout Klein Goldewijk 

Sport Federatie Berkelland 

www.sportfederatieberkelland.nl 

Naam: E-mailadres: Groepen: Dagen: 

Wout Klein Goldewijk wout@sportfederatieberkelland.nl 1 t/m 8 Maandag en vrijdag 
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STAGIAIRES 

Er zijn verschillende stagiaires bij ons op school gestart de afgelopen tijd. In de volgende nieuwsbrief 

zullen zij zich voorstellen. Hierbij vast een overzicht: 

Groep 1/2: Merhawit ( woensdag, donderdag en vrijdag) 

Groep 3: Nurcan Bozkurt (donderdag en een aantal vrijdagen) 

Groep 4/5: Nova Schroer ( maandag en dinsdag) 

Groep 7: Emma Drent (dinsdag, woensdag, donderdag) 

Groep 6/8: Aileen Groot Obbink   (donderdag en vrijdag) 

 

MAANDKALENDER 

4 oktober   Voorstelling groep 1-2 in de Volharding 
5 oktober   Dag van de leraar 
12 oktober   Studiedag OPONOA (alle leerlingen zijn vrij) 
14 oktober   Voorstelling groep 6-7-8 in de Storm (Winterswijk) 
20 oktober   Voorstelling groep 3-4-5 in de Storm (Winterswijk) 
21 oktober   Klasse!show groep 3 
24- 28 oktober  Herfstvakantie (alle leerlingen vrij) 


