
 
  

 
Agenda 
Oktober:  
Woensdag 2 oktober   Kinderboekenweek t/m 13 oktober 
Donderdag 3 oktober   Start juf Wieke 
Maandag 7 oktober   Inloopspreekuur bij de jeugdarts 14.00-15.00 uur 
Woensdag 9 okt   OPONOA-studiedag, lesvrije dag voor alle leerlingen 
Donderdag 10 oktober  afsluiting project in Garderen 
Vrijdag 11 oktober   Overleg met klankbordgroep en Ouderraad 
Maandag 14 oktober   bezoek Expositie in Ulft 
Donderdag 17 okt   Inloop 14.15-14.45 uur voor ouder(s) 
Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober Herfstvakantie  
Donderdag 31 oktober  Engels vanaf vandaag weer gegeven door Valery 
 
November : 
Vrijdag 8 november   groep 3&4 leerlingen, lesvrije dag 

Personele bezetting   

Op donderdag 3 oktober start juf Wieke weer met haar werkzaamheden voor Da Vinci 
Berkelland. Het zwangerschapsverlof zit erop! Dat betekent voor de groep dat juf Annique 
op maandag, dinsdag en woensdag werkt en juf Wieke op de donderdag en vrijdag. De 
ondersteuning door juf Annemieke (ma,di,vrij) en Juf Astrid (wo,do) blijft ongewijzigd. We 
wensen juf Wieke weer heel veel plezier. A.s. woensdag 2 oktober zal zij haar dochter Fien 
even komen showen in de groep. We bedanken juf Annique voor haar fantastische inzet de 
afgelopen periode om de groep 5 dagen in de week les te geven.  
 
Juf Annique zal vanaf dinsdag 8 oktober wegens een kleine operatieve ingreep afwezig zijn, 
waarschijnlijk tot de herfstvakantie. Hieraan hebben we de volgende invulling gegeven. 
Dinsdag 8 oktober: juf Annemieke en juf Joyce 
Woensdag 9 oktober: studiedag 
Maandag 14 oktober: juf Wieke en juf Annemieke 
Dinsdag 15 oktober: juf Annemieke en juf Joyce 
Woensdag 16 oktober: juf Astrid en .. (nog niet bekend) 

 Ontruimingsoefening 

Afgelopen donderdag, 26 september, was de eerste ontruimingsoefening van dit schooljaar. 
De oefening verliep rustig en goed. Het is belangrijk een aantal maal per jaar met de 
leerlingen de vluchtroutes te oefenen, zodat in het geval van een calamiteit iedereen de 
school vlot kan verlaten en weet waar op het schoolplein de verzamelplek is.  
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 Kinderboekenweek 

Woensdag 2 oktober gaat de landelijke Kinderboekenweek van start. Dit jaar staan 
voertuigen centraal bij het thema: Reis mee. Tot en met vrijdag 11 oktober zal de school 
aandacht besteden aan de Kinderboekenweek.  

 Dag van de leraar 

Zaterdag 5 oktober is het de Nationale dag van de Leraar, een dag die bedoeld is om de 
leerkrachten in het zonnetje te zetten 

 Inloopspreekuur 

Op maandag 7 oktober houdt de jeugdarts, mevr. L. den Ouden een inloopspreekuur op Da 
Vinci Berkelland van 14.00 uur tot 15.00 uur. U kunt als ouder op deze middag, zonder 
afspraak, met de jeugdarts in gesprek over vragen omtrent de ontwikkeling en opvoeding 
van uw kind. 

 Afsluiting Project 1: Zandsculpturen in Garderen 

Ook dit jaar sluiten we de projecten weer af met een uitje. Dit keer is dit het ’t Veluws 
Zandsculpturenfestijn in Garderen geworden. Het thema van 2019 is: Reis om de wereld, 
welke mooi aansluit bij ons eerste project. Op 10 oktober gaan de leerlingen echt even “op 
reis”. De boardingkaart leveren ze in bij een van de stewardessen en gelijk daarna zullen ze 
oog in oog staan met een enorme skyline van maar liefst 18 meter, met de meest beroemde 
gebouwen ter wereld. En… dat schijnt nog maar het begin van de ontdekkingsreis te zijn. Op 
zandsculpturen.nl vindt u meer informatie.  
 

 
 



 OR-vergadering/Klankbordgroep ouders 

Vrijdag 11 oktober, van 8.30-9.15 uur staat het laatste overleg met de klankbordgroep 
gepland en het eerste overleg met de Ouderraad. Hierin komen de volgende onderwerpen 
aan bod: 

- Evaluatie verhuizing 

- Evaluatie start in Neede 

- Tips/tops voor komend schooljaar voor Da Vinci Berkelland 

- Ouderraad bezetting 

- Innen van de gelden voor de Ouderraad 

Mochten er aanvullende onderwerpen zijn die we deze ochtend kunnen bespreken, dan 
mogen deze gestuurd worden naar cindy@davinci-berkelland.nl.  

 Voorstel inning OR-gelden 

Het speciaal basisonderwijs wordt net als het basisonderwijs, vanuit de rijksmiddelen bekostigd.   
Da Vinci Berkelland organiseert jaarlijks een aantal activiteiten die niet vallen onder de bekostiging 
van het Rijk. Daarvoor hanteert Da Vinci Berkelland een regeling vrijwillige ouderbijdrage.   
Deze ouderbijdrage wordt gevraagd en beheerd in opdracht van de Ouderraad door de Stichting 
“Vrienden van de Diekmaat en Da Vinci”.   
Zij vraagt aan de ouders een maandelijkse bijdrage (12x) van € 7,92 die automatisch wordt geïnd 
middels een machtiging. 
 De Stichting “Vrienden van de Diekmaat en Da Vinci” kent een reductie-regeling bij meer kinderen 
uit één gezin.   
Deze gelden worden voor 3 zaken aangewend:    

1. De ouderraad wordt voorzien van financiële middelen om hun taken uit te kunnen voeren. 
Hierbij moet gedacht worden aan de kosten die samenhangen bij de organisatie van 
buitenschoolse activiteiten en vieringen   
(plusminus 15 euro)    

2. De schoolreizen voor onder- en middenbouw en het schoolkamp voor 
de bovenbouwleerlingen worden hiermee bekostigd (plusminus 45 euro)   

3. De tussenschoolse opvang door de sport- en spelcoach van Beweegwijs wordt 
hiermee gefinancierd en de aanschaf en vervanging van de speeltoestellen en spelmateriaal 
voor op de pleinen (plusminus 35 euro)   

 Tijdens de algemene ouderavond wordt er jaarlijks door de ouderraad en de Stichting “Vrienden van 
de Diekmaat en Da Vinci” rekening en verantwoording afgelegd over de uitgaven van de 
gelden van de ouderbijdrage van het voorgaande schooljaar. Ook de begroting voor het 
lopende schooljaar wordt gepresenteerd.   

 Bestuursleden van  “Vrienden van de Diekmaat en Da Vinci” zijn:   
Dhr. E. Eggink, voorzitter (onafhankelijk)   
Dhr. I. van der Ende (vertegenwoordiger ouders)   
Dhr. R. Trekop, (vertegenwoordiger ouders)   

 
Daarnaast heeft de ouderraad van Da Vinci Berkelland nog gelden van de afgelopen jaren in 
kas,  waarmee we de extra uitjes gekoppeld aan projecten het komende jaar kunnen betalen. Mocht 
er iemand nog een ludiek idee hebben om een deel van dit geld aan te besteden dan horen we dat 
graag voor 11 oktober.  
Zoals hierboven al beschreven komt 11 oktober de Ouderraad bijeen om bovenstaande voorstel te 
bespreken en als er geen bezwaren zijn deze in te voeren. Mochten jullie nog vragen of opmerkingen 
hebben betreft het voorstel dan deze voor 11 oktober doorgeven aan cindy@davinci-berkelland.nl.  
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 Expositie Leonardo da Vinci in Ulft  

Via een van de ouders werden we geattendeerd op een expositie over Leonardo da Vinci in 
Ulft. ( Waarvoor dank! ) Dit is natuurlijk een unieke kans om meer over de naamgever van 
onze school te weten te komen. Het bezoek op 14 oktober zal bestaan uit “Kijken en Doen” 
tijdens deze ochtend. In het Innovatiecentrum kunnen de leerlingen onder begeleiding van 
vrijwilligers vooral kijken naar de tentoonstelling over Leonardo da Vinci en krijgen daar een 
toelichting op tekeningen en schilderijen. In een ander deel van het Innovatiecentrum vindt 
het doe-gedeelte plaats; daar mogen de leerlingen aan meerdere apparaten komen om ze in 
werking te zetten en wordt daar in groepjes de bekende “Da Vinci brug” gebouwd.  
 

 
 

Weerbaarheidstrainingen 

In de week voor en na de herfstvakantie geeft meester Jim ( vakleerkracht gym) 
weerbaarheidstrainingen tijdens de gymles. De thema’s Rots en Water en Stevig Staan zullen 
tijdens deze lessen centraal staan.  
 

Luizenmoeders 

Tijdens de informatieavond is kort verteld dat de luizencontrole, met ingang van dit 
schooljaar samen met de leerlingen van de Diekmaat gebeurt. De controles zullen, iedere 
keer, plaatsvinden in de week na de vakantie. Op dit moment hebben we nog maar 1 ouder 
die zich heeft opgegeven. Wie heeft tijd en zin om de luizenwerkgroep te ondersteunen? Dit 
graag z.s.m. doorgeven aan de leerkracht.  
 



 Communicatie/Inloop voor ouder(s)  

Vorig jaar zijn we gestart met een inloopmoment voor ouder(s) om laagdrempelig even de 
school binnen te lopen voor een koffie/thee/vraag/overlegmoment met de 
locatiecoördinator. Zoals in de vorige nieuwsbrief al even genoemd plannen we dit weer om 
met ouders op verschillende momenten in contact te blijven. Het eerste inloopmoment is 
donderdag 17 oktober van 14.15-14.45 uur voor belangstellende ouder(s).  Mocht u eerder 
al vragen hebben, geef dit dan door aan de groepsleerkracht of stuur een mail naar 
cindy@davinci-berkelland.nl. 

Onderwijskundige dag/studiedagen 

Jerm, Jonas, Bram en Kai hebben vrijdag 8 november een onderwijskundige dag. Deze 
leerlingen zijn vrij in verband met het aantal uren dat onderbouwleerlingen mogen maken in 
het jaar. In de schoolgids staan de overige onderwijskundige dagen ook genoemd. 
 
In de schoolgids heeft u ook de studiedagen van Da Vinci Berkelland kunnen zien, waarop 
alle leerlingen een lesvrije dag hebben. Eén datum is gewijzigd en er is één datum ( welke 
nog nader te bepalen was) toegevoegd.  
 
Hieronder het aangepaste overzicht van de studiedagen in 2019-2020:  

❖ Woensdag 9 oktober 2019 

❖ Maandag 2 december 2019( was oorspronkelijk dinsdag 26 november) 

❖ Donderdag 30 januari 2020 

❖ Dinsdag 24 maart 2020 ( toegevoegde datum) 

❖ Vrijdag 10 april 2020 ( Goede Vrijdag) 

❖ Maandag 22 juni 

 

 

OPROEP: Vanuit de creatieve ateliers een oproep naar knutselmaterialen in de vorm van doosjes, 
karton, plankjes etc. (geen eierdozen),  haaknaalden en punniksetjes. 
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