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AGENDA

12-09
13-09
14-09
17-09
17-09
18-09
19-09
24 t/m 27-09

Juf Agnes BHV-training, meester Gerhard Boelens in groep 3/4
Informatieavond Schoolbuurtplein, aanvang 19.30 uur
Start EHBO lessen groep 8
MR-vergadering, aanvang 19.30 uur
OV-vergadering, aanvang 19.30 uur
Hoedjesdag
Studiedag, leerlingen vrij
Startgesprekken (verplicht), uitnodiging volgt

VERJAARDAGEN
September
07-09
William
14-09
Iris
19-09
Meester Rolf

7
9
38

22-09
28-09

Jamal
Kyara

5
8

EVEN VOORSTELLEN (1)

Mijn naam is Annemarie Furda. Ik ben 46 jaar en woon in Meppel.
Ik werk sinds dit schooljaar als intern begeleider op de Berkenhorst. Naast
deze nieuwe uitdaging, ben ik al jaren intern begeleider op de
Mackayschool in Meppel. In mijn onderwijsverleden heb ik als leerkracht
veel voor groepen gestaan en ben ik 6 jaar ambulant begeleider geweest op
verschillende basisscholen in Meppel en omgeving.
Na al deze werkjaren binnen het speciaal onderwijs, vind ik het een
uitdaging deze ervaringen in te gaan zetten binnen het regulier onderwijs. Ik
ben dan ook erg blij dat ik op De Berkenhorst mag komen werken. Kom
gerust eens langs om kennis te maken.
EVEN VOORSTELLEN (2)

Mijn naam is Celeste Huberts, moeder van 3 prachtige kinderen in de leeftijd
van 14, 9 en 5 jaar. Samen met mijn 3 kinderen en mijn man woon ik in
Meppel.
Sinds 2005 werk ik met kinderen, dit is altijd mijn droom geweest, want het
zijn de kinderen die dagelijks een glimlach toveren op mijn gezicht.
Het schooljaar 2018/2019 kom ik, op de maandagochtend Germa
versterken in groep 1/2. Hier heb ik ontzettend veel zin in en ik ben ervan
overtuigd dat het een superleuk jaar zal worden.
Mochten er nog vragen zijn zoek me gerust even op, op maandagochtend.
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EVEN VOORSTELLEN (3)

Zoals jullie wellicht al hebben vernomen, heeft de school een nieuwe administratief medewerker. Ik
zal mij daarom even voorstellen. Ik ben José ten Klooster en 29 jaar oud. Ik woon samen met partner
Mark en dochters Stella (5) en Nora (3) met veel plezier in de
Berggierslanden in Meppel.
Sinds januari 2018 werk ik op de Reestoeverschool in Meppel. Daar voer
ik o.a. de leerlingenadministratie uit en bewaak de kantoorvoorraden.
Per september 2018 ga ik de maandagochtend op 3 andere Promes
scholen clusteren, wat betekent, dat ik 1 x in de 3 weken een
maandagochtend op de Berkenhorst aanwezig zal zijn. Afgelopen
maandag heb ik inmiddels mijn eerste werkdag bij jullie op school gehad
en daarbij al verrast met een prachtige bos bloemen! Een mooie, maar
vooral warme start!
In mijn vrije tijd schilder ik geboortekaartjes op kinderstoeltjes en sinds
kort richt ik mij ook op het schminken van kinderen.
Voor informatie of vragen ben ik te bereiken via: j.tenklooster@stichtingpromes.nl.
EVEN VOORSTELLEN (4)

Mij naam is Henriët. Ik ben een geboren en getogen Zwolse en ik heb twee kinderen, Felix en Nadia.
Felix is 7 jaar en Nadia 5. Zelf ben ik 38 jaar. Ook Pikachu
woont in ons huis. Dat is de hamster.
Ik ben opgeleid als personeelsadviseur en ik heb jaren
gewerkt bij Markplaats (ja, van de site!) en bij
VakantieXperts. Daarnaast heb ik gewerkt als
bootcampinstructeur (zelfstandig ondernemer) en heb ik
ouderen begeleid in het schrijven van hun levensverhaal
(vrijwilligerswerk). Ik heb dit met veel plezier gedan maar
ook met de gedachte dat er ook nog zoveel andere mooie
beroepen zijn. Juf!
En zo heb ik mijn baan als adviseur opgezegd en ben ik
begonnen met de (verkorte deeltijd) opleiding tot
leerkracht basisonderwijs aan de katholieke pabo in Zwolle.
Deze periode mag ik stagelopen op de Berkenhorst, bij
groep 3/4.
In mijn vrije tijd sport ik graag en veel. Ik hou van bewegen.
Dat kan van alles zijn. Hardlopen, racefietsen,
mountainbiken, kanoën, zwemmen, survival. Zolang het
maar buiten is. Van al dat sporten krijg ik trek, ik sta dan
ook vaak in de keuken om te koken en te bakken. Het liefst ga ik op de zaterdagochtend met m’n
kinderen én gewapend met een lijstje van ingrediënten voor een nieuw recept, naar de markt. Alles
inslaan, koken en/of bakken en dan het hele weekend genieten van al die lekkere dingen (soms valt
het ook tegen…). Of met het lekkers langs bij familie of vrienden. Ook gezellig.
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Tot ziens in groep 3 en 4!
EVEN VOORSTELLEN (5)

Mijn naam is Marko Wildeboer. Ik ben 45 jaar en woon, samen met
mijn dochter van 11 jaar, in Meppel. Sinds dit jaar werk ik in groep 7
en 8 van ‘De Berkenhorst.’
Ik heb jarenlang gewerkt op ‘De Zuiderbasisschool’ en ‘De
Koedijkslandenschool’ in Meppel. Ook na de fusie van deze scholen
tot ‘Obs De Sprinkels’. Daarna heb ik nog 2 jaar op ‘De
Oosterboerschool’ in Meppel gewerkt.
De afgelopen 2 jaar heb ik in de invalpool van ‘Stichting Promes’ op
verschillende scholen en in verschillende groepen gewerkt. Tijdens
het invallen op verschillende scholen en groepen, ben ik ook regelmatig op ‘De Berkenhorst’ geweest
en ben daardoor erg enthousiast geworden over de school. Ik ben dan ook erg blij dat ik vanaf dit
schooljaar hier op ‘De Berkenhorst’ mag komen werken.
MEELOPEN IN DE KLAS

De afgelopen schooljaren organiseerden we aan het begin van het jaar zogenaamde
informatieavonden waarin ouders informatie kregen over de gang van zaken in de klas. Hoewel deze
avond redelijk goed bezocht werden, hebben we er dit jaar voor gekozen om de
informatievoorziening anders aan te pakken. In week 38 en 39 (17 september t/m 28 september)
krijgt u als ouder de mogelijkheid om mee te lopen in de klas van uw kind. Tijdens deze momenten
ziet u hoe het er aan toegaat in de klas, ziet u hoe de verschillende lessen in hun werk gaan en kunt u
vragen stellen aan de leerkrachten en aan de leerlingen. Vanaf volgende week hangen er bij de
klassen intekenlijsten waarop u zich kan intekenen voor een van deze klassenbezoeken. We hopen
op een goede opkomst!
KWINK

Het nieuwe schooljaar is van start gegaan. Zoals ieder schooljaar staan de eerste zes weken in het
teken van de Gouden Weken. De Gouden Weken… Dat is de periode van de eerste schooldag tot aan
de herfstvakantie. Die eerste zes tot acht weken zijn cruciaal voor het creëren van een fijne sfeer in
de groep. Dit doen de leerlingen door allerlei spelletjes en opdrachten waarbij het zichzelf,
klasgenoten en de leerkracht(en) leren kennen
centraal staat. De startgesprekken, die van 24
tot 27 september plaatsvinden (de uitnodiging
volgt), zijn hier ook een essentieel onderdeel
van.
Tijdens de Gouden Weken wordt de basis gelegd
voor een leuke en veilige groep, maar
gedurende de rest van het jaar onderhouden en
versterken we het groepsproces met onze
Kwinklessen. De basisregels van Kwink ziet u
hiernaast.
In de komende weken staan de volgende thema’s centraal tijdens de lessen van Kwink:
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Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw
Laat jezelf zien!
Laat jezelf zien!
Sterke groep? Denk aan de
Sterke groep? Denk aan de afspraken!
afspraken!
Les 3
Grapje? Lach erom!
Stootje? Vang het goed op!
Les 4
Geef een compliment!
Geef een sterk compliment!
Ook u kunt meewerken aan de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden.
Dat kan onder andere met de Koelkastposter voor thuis. Daar staan doe-activiteiten,
gespreksonderwerpen en emoties op die bij de bovenstaande lessen horen. Ook kunt u
hier het Kwink Magazine lezen, met daarin interessante artikelen en leuke tips voor
thuis! Kijk op: https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders/
Les 1
Les 2

SCHOOLBUURTPLEIN (1)
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SCHOOLBUURTPLEIN (2)

Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen is het ontwerp voor ons nieuwe schoolbuurtplein klaar. Deze zal
op donderdag 13 september gepresenteerd worden.
In de herfstvakantie zullen de nieuwe toestellen geplaatst
worden. Voor die tijd moeten het schip en een aantal
speeltoestellen verwijderd en afgevoerd worden. Hiervoor
hebben we uw hulp nodig! We zijn op zoek naar vaders,
moeders, grootouders, buurtgenoten die ons kunnen helpen
met de sloop, het afvoeren en/of connecties hebben met
partijen die ons hiermee kunnen helpen. Aanmeldingen kunnen naar meester Rolf
(r.jansen@stichtingpromes.nl). Alvast bedankt!
HOEDJESDAG

Dinsdag 18 september is het Prinsjesdag. Alle ministers gaan dan met mooie hoofddeksels naar het
Binnenhof om naar de troonrede te luisteren.
Deze bijzondere dag kunnen we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Daarom vinden we het leuk
wanneer de leerlingen deze dag met een leuk, zelfgemaakt, versierd hoedje op school komen! Laat
de fantasie de vrije loop.
Wij zijn nu al benieuwd naar de mooie creaties.
Uw kind zal ’s middags zijn/haar hoofddeksel
showen op de catwalk!
De leerlingen van groep 3 t/m 8 willen we
vragen hun hoofddeksels nog even tot
donderdag op school te houden, zodat juf Marie
ze tijdens de dramalessen kan gebruiken.
STUDIEDAGEN

Binnenkort ontvangt u de jaarkalender met daarin alle belangrijke data. Toch willen we u alvast op de
hoogte brengen van een aantal studiedagen waarop de leerling en
(een dagdeel) vrij zijn:


woensdag 19 september 2018: Leerlingen hele dag vrij
(Teamscholing)



donderdag 11 oktober 2018: Leerlingen ‘s middags vrij
(Teamscholing)



woensdag 07 november 2018: Leerlingen hele dag vrij
(Teamscholing)



maandag 3 december 2018: Leerlingen ’s middags vrij (Teamscholing)



woensdag 6 februari 2019: Leerlingen ‘s middags vrij (Teamscholing)



dinsdag 16 april 2019: Leerlingen hele dag vrij (Staphorster Markt/Teamscholing)
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SCHOOLFOTOGRAAF

Op dinsdag 25 september komt de schoolfotograaf. Het programma zal er als volgt uitzien: vanaf
8.30 uur kunnen de leerlingen met broertjes en zusjes, ook die niet De Berkenhorst bezoeken, op de
foto. Vervolgens worden vanaf 10.00 uur de individuele portretten gemaakt. ’s Middags zullen de
groepsfoto’s gemaakt worden.
PRIVACY

Deze week hebben alle leerlingen een toestemmingsformulier
meegegeven waarin u kunt aangeven of we foto´s en-of
filmbeelden van uw kind(eren) mogen gebruiken. Vanwege de
nieuwe privacywetgeving, die in mei 2018 is ingegaan, zijn we
verplicht om u jaarlijks hiervoor om toestemming te vragen. Zou
u het formulier, ondertekend, voor ieder kind in uw gezin dat
naar De Berkenhorst gaat willen invullen en in willen leveren bij
de leerkracht? Alvast bedankt.
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