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KALENDER JUNI 
4 juni Voorlichting Halt groep 6-7-8 
5 juni Natuureducatie groep 6-7-8 
7 juni Studiedag alle leerlingen vrij 
6 juni Dorpsböke groep 6-7-8 
8 juni MR koffie uurtje  
8 juni Inloop spreekuur GGD verpleeg-

kundige 8:30 – 9:30 uur 
12 juni Groep 6-7-8 ’s middags vrij i.v.m. 

schoolkamp 
13 juni t/m 15 juni Schoolkamp groep 6-

7-8  
14 juni Dorpsböke groep 1-2-3 
18 juni AMV afsluiting groep 3-4-5 
18 juni  Groep 7-8 Technieklokaal 
20 juni Kennismakin Staring / AOC 
21 juni Schoonmaakavond 
21 juni Dorpsböke groep 4-5 
21 juni Natuureducatie groep 4-5 
22 juni Rapporten mee 
25 juni Week van de oudergesprekken 
25 juni Schoolreis groep 4-5 
27 juni Schoolreis groep 1-2-3 
28 juni Dorpsböke groep 6-7-8 
29 juni Muziek van de toekomst afslui-

ting groep 6-7-8 

 

KALENDER JULI 
5 juli Dorpsböke groep 1-2-3 
5 juli Zakelijke ouderavond 
10 juli Juffen en Meestersdag /  
                          afscheid groep 8 
12 juli Dorpsböke groep 4-5 
12 juli Vergadering leerlingenraad  
13 juli Uitvliegen groep 8  
13 juli Koffieochtend 
16 juli Start zomervakantie  
                          t/m 24 augustus  

 
 
Cito Eindtoets  
Alle leerlingen in groep 8 hebben in april - mei 
de Cito eindtoets gemaakt. Alle leerlingen heb-
ben hard gewerkt en ontzettend hun best ge-
daan met als resultaat een voldoende score 
voor de school. Iedere leerling uit groep 8 heeft 
ook een individueel eindrapport mee naar huis 
gekregen met daarin de persoonlijke resulta-
ten. 
 
 
 

 
Rapport  
Vrijdag 22 juni krijgen alle leerlingen een rap-
port mee naar huis. Dit is het laatste rapport 
voor dit schooljaar. Graag vragen we u om dit 
rapport voor de zomervakantie weer onderte-
kend in te leveren op school. 
 
Formatie 
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de forma-
tieontwikkelingen in volle gang. Op dit moment 
worden de laatste zaken besproken. Wanneer 
hier meer duidelijkheid over is informeren we u 
daarover met een aparte brief. 
 
Schoonmaakavond  
Dit jaar zijn er 2 schoonmaakavonden inge-
pland. Op dinsdag 23 januari en donderdag 21 
juni. We gaan ervanuit dat iedereen een scho-
ne leeromgeving belangrijk vindt. Daarom heb-
ben wij alle ouders inge-
deeld op een van deze 
twee dagen. Zie daar-
voor de bijlage. 
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Juffen en meestersdag  
Op dinsdag 10 juli staat de juffen en meesters-
dag gepland. Deze dag zal worden gevuld met 
workshops voor de kinderen in het kader van 
zang met als thema ‘England’. Omdat deze dag 
tevens de afscheid dag is van groep 8, zullen zij 
in het geheel een prominente rol krijgen. Om 
13:30 uur is er een eindpresentatie op school. 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakelijke ouderavond  
Donderdag 5 juli staat er een zakelijke ouder-
avond gepland waarbij de OR en MR aanwezig 
zal zijn. Heeft u interesse in de ontwikkelingen 
binnen de OR en MR dan bent u van harte wel-
kom bij deze zakelijke ouderavond om 19:00 
uur. 
 
Slootjesdag 
Aan de beestjes in de Berkel kun je zien of deze 
schoon is! Lijkt het je leuk om dit te onder-
zoeken en wil je slootjesexpert worden ga dan 
op zaterdag 9 juni naar de Berkel! Zie hiervoor 
de bijlage. Voor meer informatie zie: 
www.ivn.nl/ivn-slootjesdagen-2018 
 

 
 
Schoolplein 
Er wordt volop genoten van de nieuwe spelma-
terialen en de nieuwe speelmogelijkheden op 
het schoolplein. Ook het ophalen en wegbren-
gen van de kinderen verloopt goed. Wanneer u 
uw kind komt ophalen is er bij de herinrichting 
nagedacht over de veiligheid. Het is nu moge-
lijkheid om op het plein te wachten en niet 
meer op de straat. Dit maakt het ophalen en 
wegbrengen veiliger voor iedereen. 
Zoals u misschien al gezien heeft is er aan de 
voorkant van het schoolplein een vak met gele 
tegels gemaakt. Dit vak is gecreëerd voor wach-
tende ouders. Zo is het niet alleen voor de kin-
deren veiliger om naar de ouders toe te lopen, 
maar ook voor u als ouder een veiligere plek 
om op uw kind te wachten. Wij willen dan ook 
vragen of u hiervan gebruik wilt maken.  

 
 
 
 

MR-inloopochtend vrijdag 8 juni 
Op vrijdag 8 juni houden wij weer een in-
loopochtend van de MR. Een moment voor alle 
ouders om met de oudergeleding van de MR 
van gedachten te wisselen. 

De MR zet zich in voor een goede kwaliteit van 
het onderwijs en een veilige, betrouwbare en 
prettige leeromgeving. In het MR jaarplan heb-
ben wij twee speerpunten vastgesteld voor het 
komende schooljaar: promotie van de school 
en communicatie. Om het hoofd te kunnen 
bieden aan de krimp in de regio, vinden wij het 
belangrijk dat de school voldoende aandacht 
besteedt aan promotie en het goed op de kaart 
zetten van de school. Ouders spelen hierin na-
tuurlijk een grote rol! Tevens vinden wij het 
belangrijk dat ouders goed geïnformeerd wor-
den en de mogelijkheid krijgen om hun ideeën 
en meningen te uiten, zodat wij alle ouders zo 
goed mogelijk kunnen vertegenwoordigen in 
de MR. 

Daarom zien wij jullie graag op vrijdag 8 juni 
tussen 08:30 uur en 09:30 uur in de Dorpsböke 
om hierover van gedachten te wisselen en jullie 
meningen en ideeën te horen over het huidige 
en toekomstige schoolbeleid. Wij zorgen voor 
de koffie en thee! Jij komt toch ook? 
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Segnocollectief  
Zaterdag 9 juni is er open huis in het muziekge-
bouw Volharding in Borculo. Daar is de moge-
lijkheid om kennis te maken met muziekin-
strumenten, leerlingen en docenten van het 
Segnocollectief. Maak tevens kennis met de 
muziekverenigingen uit Berkelland. Zie voor 
meer informatie de uitnodiging in de bijlage. 

 


