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Beste ouders, verzorgers, 

De herfst heeft zijn entree gemaakt, nog een paar 

weken en het is alweer vakantie! De kinderen en 

leerkrachten hebben al flink gewerkt, het samen 

spelen in groep 1, de eerste woordjes in groep 3 tot aan de uitdagingen in groep 8. 

De kinderen ontwikkelen zich snel. Dat heeft u allen kunnen zien tijdens de 

inloopavond. Heel fijn te merken dat u er weer was! 

Ondertussen is meester Jesse nog thuis. Dat is erg vervelend, maar gelukkig is juf 

Patricia er. We hopen na de herfstvakantie dat meester Jesse weer een beetje op 

de been is... 

AVG  

 

Afgelopen jaar is de wet op de privacy ingegaan. Dat betekent dat we als school 

goed moeten omgaan met de privacy, de gegevens van uw kinderen. 

Komende week krijgt uw oudste kind een nieuw formulier hierover mee. Dit gaat 

over het maken van foto’s, of het op de website mag, etc. Dat is al eens gevraagd, 

maar nu staat er een nieuw item bij. De gymdocenten willen ook gegevens bij 

houden en eventueel foto’s van de gymles op hun site zetten. Hiervoor wordt uw 

toestemming ook gevraagd. Wilt u deze invullen en zsm weer meegeven? Dan 

zorgen wij ervoor dat dit bekend is bij alle betrokkenen. 

  



Even voorstellen: Dennis en Jord 

Wij zijn Dennis Krol en Jord Klein Gunnewiek, beiden 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, 

Dennis en Jord Sport Federatie Berkelland www.sportfederatieberkelland.nl 

Maandag Dennis Dennis@sportfederatieberkelland.nl Groep 1 t/m 8 

Woensdag Jord jord@sportfederatieberkelland.nl Groep 1 t/m 8 

 

 

Sportweek 

De sportweek Neede heeft plaatsgevonden. Groep 5-6 en 7-8 mochten 

meedoen aan verschillende sportieve activiteiten. Als u op de link hieronder 

klikt, ziet u foto’s hiervan. Op de eerste link ziet u wie er allemaal mee werken 

aan deze sportieve week. Vanuit Noordijk samen op de fiets en sporten 

maar, een prima uitje! 

https://www.sportfederatieberkelland.nl/de-needse-sportweek-gaat-weer-

van-start/ 

 

https://www.sportfederatieberkelland.nl/media/ 
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Kinderboekenweek 

 

Op woensdag 2 oktober a.s start de kinderboekenweek 2019. Het thema is “Op 

reis”, vervoersmiddelen. Ook dit jaar willen we een boekenmarkt houden om de 

kinderboekenweek af te sluiten. Dus verzamel alle leuke en spannende en mooie 

boeken om op school dan te verkopen voor een zacht prijsje. 

 

Schoolfruit 

En natuurlijk doen we ook dit jaar mee aan aan het schoolfruit project! We 

zijn wederom uitgeloot om drie dagen per week gratis schoolfruit te 

ontvangen. We vragen dit keer ALLEEN op de vrijdag uw hulp. Wilt en kunt u 

op de vrijdagochtend een uurtje fruit snijden? Geef het dan aan bij de 

leerkracht. Dan maken we een schemaatje ervan.  

 

Om alvast te noteren: 

Wanneer Wat Wie Waar 
Maandag 30 

september  
8.30-9.30 uur 

Inloopspreekuur 

GGD (Maria) 

Voor iedere 

opvoeder met een 
opvoedvraag! 

Op school 

Vrijdag 4 oktober 

13.00-14.00 uur 

Presentatie 

workshops ronde 1 

Alle kinderen uit 

groep 3 t/m 8 laten 
het zien aan 

ouders/verzorgers, 

opa’s / oma’s en 
broertjes/zusjes 

Op school 

Woensdag 9 oktober 

Hele dag 

Studiedag 

 
Alle kinderen vrij  

Maandag 21 

oktober t/m vrijdag 

25 oktober 

Herfstvakantie Alle kinderen vrij 
 

 



 

 

 


