
 

 

Da Vinci Berkelland 
Wheemerstraat 10  
7161 AN Neede 
tel. 0545 -250020 
          Neede, 22 augustus 2022 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vandaag hebben de kinderen en het team een start gemaakt met het schooljaar  
2022-2023. Het team van Da Vinci Berkelland zal alles in het werk stellen om er samen met u een goed 
schooljaar van te maken. Deze brief wordt u via Parro toegestuurd. Het is mogelijk dat een aantal ouder(s)/ 
verzorger(s) de brief via Parro nog niet ontvangt omdat de koppelingen in het administratiesysteem nog niet 
zijn gemaakt, zij ontvangen een papieren versie. 
 Hieronder volgen een aantal organisatorische zaken/punten die we graag onder uw aandacht willen brengen. 
 
Parro  
Parro is een communicatiemiddel waarin we foto’s en berichten kunnen plaatsen, maar ook gebruik maken 
van een gespreksplanner, een agenda, individueel contact tussen ouder en leerkracht en documenten kunnen 
plaatsen.  Ouders die vorig schooljaar ook gebruik maakten van ‘Parro' worden automatisch 
overgezet naar de nieuwe groep. Hier hoeft u niets voor te doen. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen een 
uitnodiging via het bij ons bekende emailadres.  Mocht het niet lukken, neemt u dan contact op met de 
leerkracht van uw kind. 
 
Schoolgids 
De komende week ontvangt u de schoolgids 2022-2023 via Parro. De schoolgids bevat veel informatie over 
school. Graag de digitale schoolgids zorgvuldig bewaren, zodat deze als naslagwerk is te gebruiken. 
De schoolgids (de meest actuele versie) is ook te raadplegen op onze website www.davinci-berkelland.nl. 
Wilt u toch de papieren versie van de schoolgids ontvangen, dan kunt u dit aangeven bij de administratie van 
school.  
 
Bewegingsonderwijs  
Leerlingen uit groep 7&8 hebben gym op de maandag en dinsdag, leerlingen uit groep 4,5,6 op dinsdag en 
woensdag. De deeltijdleerlingen hebben een gymles op de donderdag.  
Op deze dagen sportkleding en sportschoenen (geen zwarte zolen) meegeven.  
Na afloop van de lessen bewegingsonderwijs wordt er niet gedoucht, een belangrijk argument is dat dit veel 
tijd kost, wat ten koste gaat van de leertijd. Leerlingen die deodorant willen gebruiken kunnen hiervoor een 
roller mee nemen, “deo-spuitbussen” zijn niet toegestaan. 

http://www.davinci-berkelland.nl/
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Agenda 
In de week van 12 september wordt de klassikale informatie-avond gepland.  
U kunt deze avond kennismaken met de groepsleerkracht(en)van uw zoon/ dochter. De groepsleerkracht geeft 
deze avond een toelichting op het programma voor het komende schooljaar. 
De definitieve informatie en een uitnodiging volgt binnenkort via Parro. 
 
Het is goed om u er alvast op te wijzen dat de leerlingen op woensdag 12 oktober een lesvrije dag hebben 
vanwege een studiedag van het team. In de schoolgids worden de overige studiedagen genoemd. 
 
Nieuwsbrief 
Aan het begin van iedere maand ontvangt u de maandelijkse nieuwsbrief met informatie en 
wetenswaardigheden voor de komende maand op Parro. De nieuwsbrief wordt tevens op de website 
geplaatst.  
 
Startgesprekken/Driehoeksgesprekken 
In de maanden september t/m november worden door de groepsleerkracht met de ouder(s)/verzorger(s) een 
startgesprek gevoerd. Het doel van het gesprek is nadere kennismaking, verder worden een aantal 
onderwerpen besproken die met name gericht zijn op de ontwikkeling van uw kind in de thuissituatie en het 
welbevinden op school. U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging en verdere informatie over het startgesprek 
via Parro. 
 
Uitwisselen adresgegevens 
Met de komst van nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (de bescherming van 
persoonsgegevens) is het helaas voor de school niet mogelijk adresgegevens van leerlingen te verspreiden. 
 
Parkeren bij de school 
Wij willen u dringend verzoeken ’s ochtends tussen 08.00 en 08.30 uur en ’s middags tussen 13.45 en 14.30 
uur uw auto niet te parkeren voor school aan de Wheemerstraat. Deze parkeerplaatsen zijn speciaal bestemd 
voor het leerlingenvervoer.  
 
Hulp gevraagd!!!  
Da Vinci Berkelland kent samen met SBO Diekmaat een zogenaamd “Kriebelteam”. Een aantal   
ouder(s)/verzorger(s) doet na elke vakantie een luizencontrole bij alle leerlingen.  
Het “Kriebelteam” is op zoek naar versterking, een aantal ouders is gestopt, omdat hun kind van school is 
gegaan. Ouders die 4 á 5 keer per jaar het “Kriebelteam” willen assisteren, kunnen hiervoor informatie krijgen 
bij de administratie van de school. 
Ook voor de “Halversieringscommissie” zijn we op zoek naar een aantal ouder(s)/verzorger(s) die het leuk 
vinden om ongeveer 5x per jaar de hal leuk aan te kleden met o.a. werkjes van de kinderen. Meer informatie 
of opgeven kan bij de administratie. 
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Personeel 
Begin juli heeft het team afscheid genomen van Yvonne Griess, administratief mederwerkster, zij maakt 
gebruik van de keuze pensioenregeling. Na 23 jaar op SBO Diekmaat/Da Vinci Berkelland te hebben gewerkt 
breekt er een nieuwe periode voor haar aan. Wij danken Yvonne voor haar inzet en betrokkenheid voor onze 
school! Het is gelukt om een opvolgster voor Yvonne te benoemen. Martina Spekschoor zal op maandag, 
dinsdag en vrijdag werkzaam zijn als administratief medewerkster voor SBO Diekmaat – Da Vinci Berkelland.  
 
Medicijngebruik 
Indien een leerling onder schooltijd medicijnen moet innemen dienen de ouders daartoe een verklaring in te 
vullen en te ondertekenen. Bij wijzigingen in het medicijngebruik moet deze verklaring opnieuw ingevuld 
worden. Deze verklaring is verkrijgbaar bij de administratie van de school. 
 
Verzoek 
Belangrijke gegevens willen wij graag up to date houden, vandaar dat wij u vragen om wijzigingen van e-
mailadressen, (mobiele) telefoonnummers en eventueel een zgn. noodnummer zo spoedig mogelijk door te 
geven aan de administratie van de school. 
 
COVID-19  
Er zijn op dit moment geen coronamaatregelen meer. Maar er zijn wel adviezen om de verspreiding van het 
coronavirus te beperken. De vaccinaties werken bij veel mensen goed en een grote groep mensen heeft 
weerstand opgebouwd doordat ze besmet zijn geweest met corona. Maar het coronavirus is niet weg. Er 
zullen nog steeds mensen ziek van worden.  
 
Met onderstaande adviezen kunt u besmetting voor uzelf en anderen zo veel mogelijk voorkomen. En kunt u 
rekening houden met mensen die zich nog zorgen maken om hun gezondheid. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
team Da Vinci Berkelland 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/large/content/gallery/rijksoverheid/content-afbeeldingen/onderwerpen/coronavirus/iconen/220315_iconen_corona_zonder.png

