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Kalender JUNI 
1 juni Dorpsböke groep 1-2 & 5-6 
3 juni Schoolreis groep 1 t/m 6 
6 juni 2e Pinksterdag 
8 juni Dorpsböke groep 3-4  
8 juni Extra hoofdluiscontrole 
8 - 10 juni Schoolkamp groep 7-8 
15 juni  Dorpsböke groep 1-2 & 5-6 
17 juni Studiedag, alle leerlingen vrij 
20 juni  Uitnodiging oudergesprek via 

Parro 
21-24 juni Avond 4-daagse 
22 juni Dorpsböke groep 3-4 & 7-8 
24 juni Rapporten mee naar huis 
27 juni Contactmiddagen deze week 
28 juni Juffendag 
29 juni Dorpsböke groep 1-2 & 5-6 
30 juni Afscheid juf Ria 8:30 uur 
 

 

 

Kalender JULI 
1 juli Musical groep 7-8 
6 juli Groep 8 vrij 
6 juli  Doordraaiochtend groep 1 t/m 7 
7 juli Groep 8 vrij 
7 juli Optredens groep 1 t/m 6 
8 juli Koffie ochtend en uitvliegen 

groep 8 
8 juli Alle leerlingen 12:00 uur vrij 

 
AVG/  Parro 
Aan de start van het schooljaar werkten we nog 
niet met Parro en hebben we u niet gevraagd 
om toestemming voor het delen van beeldma-
teriaal.  
 
Bij het plaatsen van foto’s en filmpjes hanteren 
wij  op dit moment de keuze die is aangegeven 
voor ‘Mijn album’. Parro is net als ‘Mijn album’ 
een beschermde omgeving. Mocht u liever toch 
geen toestemming geven voor het delen van 
beeldmateriaal via Parro dan horen wij dit 
graag. Dit kan door een e-mail of Parro bericht 
te sturen naar a.grobbee@oponoa.nl.  
 
Ook zien wij dat nog niet alle ouders zich heb-
ben aangemeld bij Parro, graag zouden wij u 
willen vragen dit alsnog te doen.  

 
Cito Eindtoets  
Alle leerlingen uit groep 8 hebben in april de 
Cito eindtoets gemaakt. Iedereen heeft hard 
gewerkt en ontzettend zijn best gedaan. De 
leerlingen hebben allemaal een mooi persoon-
lijk resultaat laten zien. We zijn dan ook erg blij 
dat het eindresultaat van de school ook dit jaar 
weer boven het landelijk gemiddelde zit. 

Afgelopen woensdag zijn de resultaten met de 
leerlingen en ouders individueel besproken. 

Rapporten  
Zoals u in de kalender ziet gaan op 24 juni de 
rapporten weer mee naar huis. Op dit moment 
zijn er nog veel rapporten niet teruggekomen 
op school. Wij willen daarom iedereen vragen 
om de rapporten die thuis liggen weer in te 
leveren op school. Alvast bedankt. 
 
Oudergesprekken  
In de week van 27 t/m 1  juli zijn er weer con-
tactmiddagen. U ontvangt hiervoor via Parro 
een uitnodiging om u hiervoor in te schrijven. 
Hierbij kunt u kiezen voor een dag/tijd dat u 
het beste past.  
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Door deze manier van inschrijven ontvangt u 
deze keer geen briefjes en ook geen mail van 
de leerkracht met definitieve indeling.  
 
De laatste gesprekken met ouders en leerlingen 
van groep 8 hebben afgelopen week al plaats-
gevonden. 
 
Vanuit de leerlingenraad 
In april heeft de leerlingenraad de laatste fruit-
uitdaging uitgevoerd in school. Helaas zijn we 
dit keer niet in de prijzen gevallen, maar heb-
ben we er wel heel veel plezier mee gehad. Alle 
leerlingen hebben deelgenomen aan ochtend 
gymnastiek wat erg leuk was om te doen! 
 
Voor volgend schooljaar zal er aan het begin 
van het jaar opnieuw een verkiezing per groep 
plaatsvinden om nieuwe leden te werven voor 
de leerlingenraad.  
 
De leerlingen die dit schooljaar hebben deelge-
nomen willen we bedanken voor hun inzet, 
enthousiasme en positieve energie! Zij mogen 
trots zijn op de dingen die ze dit jaar voor el-
kaar hebben gekregen zoals; het winnen van 
verschillende prijzen ‘nieuwe ballen’, ‘knutsel-
pakket’ en ‘white boardjes’ voor de school. 
Maar ook een actieve rol hadden in de school 
door zorg te dragen voor speelmaterialen, an-
dere leerlingen te vragen om een mening over 
bepaalde onderwerpen en het informeren van 
klasgenoten over de laatste nieuwtjes. 
  

NPO-Gelden (Nationaal Programma Onder-
wijs)  
Het Nationaal Programma Onderwijs is een 
investeringsprogramma van het kabinet voor 
om de gevolgen van de coronacrisis voor leer-
lingen op te vangen. Dit schooljaar is het eerste 
jaar dat wij hiervan gebruik hebben gemaakt en 
ook aankomend schooljaar zullen wij deze gel-
den op school blijven inzetten. Tevens zal dat 
ook het laatste schooljaar zijn, omdat deze gel-
den maar twee jaar worden verstrekt vanuit de 
overheid.  
 
In samenspraak met het team en de MR is be-
sloten om de npo-gelden net als dit schooljaar 
in te zetten om 4 groepen te kunnen vormen 
op school. Dit geeft ons de mogelijkheid om 
‘mogelijke’ achterstanden die zijn ontstaan 
tijdens de corona periode te verkleinen. Leer-
lingen hebben door in twee combinatiegroepen 
te werken meer tijd om met de leerkracht te 
werken. Door dit schoolbreed op deze manier 
in te zetten kunnen we alle leerlingen van 
groep 1 t/m 8 hierin voorzien.  
 
Wel willen wij u hierbij meegeven dat we ver-
wachten in het schooljaar 2023-2024 niet meer 
zo luxe in ons jasje te zitten qua personeel en 
formatie. We zullen als deze gelden niet meer 
worden verstrekt weer terug moeten naar 
meer groepen combinaties.  
 
 
 
 

Musical groep 7-8 
Op vrijdag 1 juli is de musical van groep 7-8. 
Deze zal plaatsvinden in sporthal ’t Benneker, 
aanvang 20:00 uur.  
Vrijdagmiddag gaan alle andere leerlingen naar 
de voostelling kijken. Op vrijdagavond zijn de 
ouders, de oudere broers en zussen en opa’s 
en oma’s van groep 7-8 uitgenodigd.  
 
Bericht vanuit de MR & OR 

In de week van 9 mei is de kandidaatstellings-
brief voor nieuwe MR & OR leden de deur uit 
gegaan. 
Ouders hadden t/m 18 mei de gelegenheid om 
hierop te reageren. 
We hebben geen reactie ontvangen, wat bete-
kent dat Mirjam Leuverink (OR) en Ellen Reu-
rink (MR) zitting blijven nemen. 
Mirjam en Ellen veel succes gewenst! 
 
Vanuit Jeugdcommissie Gelselaar 
Hoi jeugd van Gelselaar👋🏻 
 
Binnenkort is de avond Vierdaagse in Gelselaar 

🏅en uiteraard zijn wij als hooligans van de partij! 

Wij hebben een super tof idee!😎Hoe gaaf is het 
om jouw eigen T-Shirt te gaan versieren, met een 



door jou gemaakte tekening, die je dan kan dragen 

tijdens de avond Vierdaagse! 🎉Super chill! 😎😎 
De datum dat we dit gaan doen is vrijdagmiddag 10 
juni bij het dorpshoes. t.z.t komt er een bericht met 
tijden. We zouden graag willen weten welke kin-
deren er mee doen. Jij doet toch ook mee? Opge-
ven kan via (liwoeltjes@live.nl)Naast dit hebben we 

binnenkort ook Vaderdag!🤩Hier hebben we ook al 

een super leuk idee voor😎( word dit jaar een thuis 

pakket) deze worden gebracht door ons!🥳 
 
Vanuit de Gemeente Berkelland 
Op maandag 20 juni a.s. van 11.00 – 12.00 
uur organiseren wij in Jimmy’s Neede een 
workshop over ‘Opgroeien met zorg(en)’. 
  
In elke klas van 25 leerlingen zitten gemiddeld 
5 kinderen of jongeren die opgroeien met een 
gezinslid dat ziek is of een beperking heeft. Zij 
zijn jonge mantelzorgers en hebben extra zorg-
taken, maken zich zorgen of komen zelf zorg 
tekort. Jonge mantelzorgers hebben een groter 
risico dan andere kinderen en jongeren op op-
groei- en opvoedproblemen, lichamelijke en 
psychische problemen, verslechterde school-
prestaties en kunnen minder tijd besteden aan 
vrienden, ontspanning, sport, school/studie en 
hobby’s. Daarom is het belangrijk jonge man-
telzorgers tijdig te herkennen, erkennen en te 
ondersteunen als het niet zo goed gaat. 
  
In deze workshop gaan we in op wat het bete-
kent om op te groeien met zorg, hoe jonge 
mantelzorgers in de klas te herkennen en te 
ondersteunen. En op de ondersteuningsmoge-
lijkheden die er zijn voor jonge mantelzorgers 

in onze gemeente. De workshop wordt ver-
zorgd door Mirjan Hijink, ervaringsdeskundige 
en Welzijn Voormekaar. 
  
Wilt u deelnemen aan de workshop, meldt u 
zich dan voor 15 juni a.s. aan 
bij A.Delsing@gemeenteberkelland.nl 
  
Heeft u nog vragen, neem dan contact met mij 
op. 
  
Groet, 
Anita Delsing 
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