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Kalender MAART 
6 t/m 10  Deze week rapportgesprekken 
8 maart  Dorpsböke groep 3-4 & 7-8 
15 maart  Kleutersportdag 
16 maart          Open huis 9:00 – 12:00 uur 
17 maart          Nationale Pannenkoekdag 
22 maart          Dorpsböke groep 1-2 & 5-6 
28 maart          Vergadering leerlingenraad 
29 maart          Dorpsböke groep 3-4 & 7-8 

 

Kalender APRIL 
3 april Schoolfotograaf 
4 april Nationale buitenlesdag  
6 april Eierzoekwedstrijd 
7 april Goede vrijdag, alle leerlingen vrij 
10 april 2e paasdag, alle leerlingen vrij 
12 april Dorpsböke groep 1-2 & 5-6 
12 april Voetbal toernooi groep 7-8 
18 + 19 april Cito Eindtoets groep 8 
19 april Dorpsböke groep 3-4 & 7-8 
19 april Voetbal toernooi groep 5-6 
21 april Koningsspelen 
24 april Start meivakantie t/m 5 mei 

 

 

Vier keer Wijzer 
Maandag 6 maart gaan wij starten met het 
nieuwe schoolbrede thema  “In de ruimte”. We 
gaan 7 weken aan dit thema werken. Hierbij 
gaan wij voor het eerst proefdraaien met de 
methode Vier keer wijzer. Vier keer wijzer geeft 
handvatten aan ons groepsdoorbrekend the-
matisch werken. In de lagere groepen staat 
hierbij spel centraal, wordt gewerkt vanuit in-
houdsvolle hoeken en in de hogere groepen 
wordt deze lijn naadloos doorgezet met tal van 
te kiezen opdrachten. Ieder kind kiest wat bij 
hem of haar past. Dit vergroot de intrinsieke 
motivatie en hierdoor willen kinderen direct 
aan de slag.  

Tot de zomervakantie gaan wij aan het werk 
met het aanbod uit de 4 keer wijzer thema’s 
om te zien hoe we dit in de toekomst kunnen 
inzetten in ons onderwijsprogramma. 
Wij starten na de voorjaarsvakantie met het 
thema ‘in de ruimte’ en na de meivakantie 
gaan we aan de slag met het thema ‘pas op 
gevaar’.  

 

. 

 

 

 

 

 

Open huis 
Donderdag 16 maart is er een open huis van 
9:00 tot 12:00 uur. Ouders van kinderen tussen 
2,5 en 3 jaar hebben vanuit de gemeente Ber-
kelland een brief ontvangen waarbij zij vragen 
om hun kind voor 1 april aan te melden bij een 
basisschool.  

In samenwerking met alle basisscholen uit Bor-
culo en omgeving hebben we een gezamenlijke 
open huis zodat ouders de mogelijkheid heb-
ben om op 1 dag meerdere scholen te bezoe-
ken. Wanneer ouders op deze dag niet in de 
gelegenheid zijn om de school te komen be-
zoeken is het uiteraard mogelijk om op een 
ander moment een afspraak te maken.  
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Kleutersportdag 
Ook dit jaar doen wij weer mee met de kleuter-
sportdag. Deze dag wordt op woensdag 15 
maart vanuit Sportfederatie Berkelland geor-
ganiseerd voor alle scholen uit de gemeente. 
Deze sportdag wordt gehouden in Borculo bij 
sporthal ’t Timpke en zal zijn van 10:30 tot 
12:00 uur.  

 

Ingekomen post 
Het Preventie Platform Jeugd biedt binnenkort 
weer een aantal nieuwe trainingen en/of bij-
eenkomsten aan. Hiervoor zijn nog plekken 
beschikbaar.  
Zie in de bijlagen ook de bijbehorende posters. 
  
Start donderdag 9 maart: Cursus Slim Opvoe-
den in Eibergen (voor ouders/opvoeders) 
Voor ouders/opvoeder met een hoogbegaafd 
kind bieden wij de cursus Slim Opvoeden aan. 
Deze cursus bestaat uit 2 avonden (waarbij het 
gewenst is dat alle betrokken ou-
ders/opvoeders aanwezig zijn) waarin aandacht 
wordt besteed aan het opvoeden van een 
hoogbegaafd kind, ook met betrekking tot 

school. De cursus start beide avonden (9 en 16 
maart a.s.) om 20.00 uur. Voor meer informa-
tie, zie bijgevoegde flyer of onze website. Aan-
melden graag vóór 2 maart a.s. via deze 
link: https://preventieplatformjeugd.nl/themas
/kind-en-hoogbegaafdheid/cursus-slim-
opvoeden 
  
Start dinsdag 4 april: ScheidingsATLAS in Lich-
tenvoorde (voor ouders/opvoeders) 
ScheidingsATLAS is een korte training ontwik-
keld met en voor gescheiden ouders. Het doel 
is ouders te ondersteunen tijdens of na hun 
scheiding. De training biedt informatie en tips 
over de ondersteuning van kinderen en com-
municatie met de andere ouder. Tijdens de 
training ontmoet je andere ouders die geschei-
den zijn, het lotgenoten contact is de grote 
meerwaarde van deze training. Op 4 april start 
de training in Lichtenvoorde, op 18 april is er 
een vervolgbijeenkomst. Voor meer informatie, 
zie bijgevoegde flyer of onze website. Aanmel-
den graag vóór 28 maart a.s. via deze 
link: https://preventieplatformjeugd.nl/scheidi
ngsatlas 
  
Woensdag 5 april: online training Kind en 
Scheiding (voor professionals) 
In deze training leren de deelnemers verschil-
lende reacties van kinderen op scheiding her-
kennen en hiernaar te handelen. Dit met als 
doel dat kinderen zich optimaal kunnen blijven 
ontwikkelen ondanks de eventuele problemen. 
Daarnaast krijgen de deelnemers handvatten 
aangereikt hoe zij met beide ouders het con-

tact op positieve wijze kunnen onderhouden. 
Er wordt tijdens de training gewerkt met de 
meest actuele kennis over en inzichten in het 
vraagstuk kinderen en ouders in een echtschei-
ding. Voor meer informatie, zie bijgevoegde 
flyer of onze website. 
Aanmelden graag vóór 29 maart a.s. via deze 
link: https://preventieplatformjeugd.nl/themas
/kind-en-scheiding/voor-professionals/online-
training-kind-en-scheiding-voor-professionals 
  
 
Woensdag 19 april: Bijeenkomst “Help! Mijn 
kind verdwijnt in social media of gamen” 
(voor ouders/opvoeders van kinderen tussen 
12 – 18 jaar) in Winterswijk 
Zonder het zich bewust te zijn kunnen kinderen 
en jongeren zich verliezen in de digitale wereld; 
gamen, YouTube filmpjes kijken, Instagram, 
Fortnite… Al in groep 7 raken kinderen game-
verslaafd! 
Wat maakt dat het zo verslavend is? En waar-
om is het (jongeren)brein hier zo gevoelig 
voor? Wanneer gaat digitaal gedrag over in 
verslaving en hoe herken je dat als ouder? En 
vervolgens, hoe ga je daar dan mee om? 
Op woensdagavond 19 april a.s. van 19.30 tot 
21.30 uur gaat ervaringsdeskundige en psycho-
loog Laurens Veltman op deze en andere vra-
gen van ouders en opvoeders in. Met als resul-
taat dat zij inzicht krijgen in het digitale gedrag 
van hun kind, weten wat helpt om in contact te 
komen met hun kind en bij te sturen op (de 
mate van) digitaal gedrag! De bijeenkomst 
vindt plaats op het gemeentekantoor Winters-
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wijk, Stationsstraat 25 in Winterswijk. Voor 
meer informatie zie bijgevoegde flyer of onze 
website. 
Aanmelden kan tot 12 april a.s. via deze 
link: https://preventieplatformjeugd.nl/themas
/roken-alcohol-drugs-en-digitale-
verleidingen/help-mijn-kind-verdwijnt-social-
media-gamen 
 
 

 

 

 

 

Nationale Pannenkoekdag 
Vrijdag 17 maart is het Nationale Pannenkoek-
dag, dit jaar gaan wij hier als school weer aan 
deelnemen. Via Parro hebben we genoeg aan-
meldingen gehad van ouders die willen helpen 
met bakken. Heel fijn!   
Maar liefst 1 op de 4 ouderen voelt zich een-
zaam. Met de Nationale Pannenkoekdag geven 
we daarom opa’s en oma’s en ouderen uit de 
buurt die zelfstandig of in een verzorgingshuis 
wonen, graag een beetje extra aandacht. Het 
thema van dit evenement is ‘’Pannenkoeken 
bakken met je hart’’. Want pannenkoeken zijn 
niet alleen lekker, samen eten is ook gezellig. 
Het brengt jong en oud bij elkaar.  
  

Ieder kind van school mag voor de Pannen-
koekdag op vrijdag 17 maart, 1 persoon uitno-
digen om samen met alle kinderen en leer-
krachten om 12:00 uur pannenkoeken te gaan 
eten in Dorpshoes Gelster. Hiervoor krijgen alle 
leerlingen nog een zelfgemaakte uitnodiging 
mee naar huis die zij aan opa, oma of een an-
dere oudere kan geven.  
  
Iedere leerling krijgt tijdens deze lunch 2 pan-
nenkoeken en drinken. Wanneer leerlingen 
graag meer willen eten mogen zij daarnaast 
ook nog hun eigen broodpakket nuttigen tij-

dens de lunch.  

Vanuit de leerlingenraad 
De leerlingenraad is de afgelopen periode bezig 
geweest met het maken van een stukje voor de 
website, nieuwsbrief en het ganzenpraotje.  

Daarnaast hebben zij ervoor gezorgd dat er 
voor iedere groep een nieuwe voetbal is aan-
geschaft met pionnen en dat de voetvegers zijn 
vernieuwd.  

Tot slot hebben zij de wens om een actie op te 
zetten om een waterkoeler in de school te 
plaatsen. De leerlingen uit groep 7-8 hebben 
hiervoor een beroep gedaan bij de burgemees-
ter toen zij daar op bezoek mochten, maar 
werden tweede. Nu willen zij samen met de 
leerlingenraad bekijken of het mogelijk is een 
actie op te zetten zodat ze het alsnog kunnen 
gaan realiseren. Wordt vervolgd… 

Vanuit de OR 
Op zoek naar jou! 
De OR is dringend 
op zoek naar 
nieuwe leden om 
de ouderraad te 
versterken. Lijkt 
dit u leuk of wilt u 
graag meer weten 
over wat het in-
houd? Neem dan contact op met Arnold Draai-
jer (voorzitter OR). Voor meer informatie zie 
ook de flyer in de bijlage.  

Enquête schoolfotograaf 

Tijden veranderen. De schoolfotograaf merkt 
op dat er steeds minder bestellingen zijn. Wij 
willen graag inzichtelijk maken wat hier de oor-
zaak van is. Hiervoor hebben wij een enquête 
opgesteld. Deze zal via Parro met u worden 
gedeeld. Om een duidelijk beeld te krijgen, vra-
gen wij u om per gezin deze vragenlijst in te 
vullen. 

Vanuit de MR 

Enquête  
Beste ouders, 
Betrokkenheid en de mening van alle ouders is 
nodig om als oudergeleding van de MR u te 
kunnen vertegenwoordigen binnen de school. 
De afgelopen jaren is geprobeerd om via een 
koffieochtend of borrelavond met ouders in 
gesprek te gaan, maar het is gebleken dat de 
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opkomst bij deze ochtend of avond laag is. 
Middels de enquête in onderstaande link willen 
wij er graag achter komen waar de behoeften 
liggen.  
 
We hopen dat jullie allemaal even de tijd ne-
men om deze in te vullen.  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf
mkGRF3WIHLwlSG94YwSMrE2zv16OYpn8HdigJ
B0V1zLncuA/viewform 

Muzieklessen, zie ook de bijlage 
Samen muziek maken geeft kinderen veel ple-
zier.  

 
 
Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan 
dat muziek maken een positief effect heeft op 
de ontwikkeling van kinderen.  
 
 
Het Segnocollectief, de Muziekschool van Ber-
kelland, start in de week van 13 februari 2023 
met muzieklessen voor kinderen van groep 4 en 
5 van de basisschool, de Oriëntatie cur-
sus. Instromen kan nog!!! 
 
 
Tijdens deze 15 weken durende cursus gaan de 
kinderen samen aan de slag met het maken van 
muziek en alles wat daarbij komt kijken zoals 
samen werken, luisteren naar muziek en zelf 
muziek schrijven. Ook zullen de kinderen kennis 

gaan maken met de verschillende muziekin-
strumenten. Geeft kinderen de kans om dat 
verborgen muzikaal talent te ontwikkelen en 
geef uw zoon/dochter op om gezellig samen 
muziek te maken!  
 
 
Het rooster van de lessen wordt bepaald n.a.v. 
het aantal aanmeldingen per plaats, zijn er mi-
nimaal 2 of 3 andere vriendjes/vriendinnetjes 
dan kan de cursus al starten!  
 
 
Opgeven kan op onze websi-
te www.segnocollectief.nl In aansluiting op de 
Oriëntatie cursus kunnen leerlingen tegen ge-
reduceerd tarief 3 lessen volgen op een instru-
ment naar keuze. Indien mogelijk krijgt de leer-
ling een instrument mee naar huis om te oefe-
nen. Voor meer informatie kijk 
op: www.segnocollectief.nl of neem contact op 
met de docent Lobke Arentz, tel 06-27362004. 
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