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Viering Eerste Advent
Sinterklaas

Onder schooltijd; zie bijlage
vorige Berkelbulletin

Roos Paashuis waarnemend directeur De Berkel
Beste ouders,
Een korte eerste kennismaking met de nieuwe waarnemend directeur leek me wel op
zijn plaats.
Mijn naam is voluit Rosalien Paashuis maar iedereen noemt me Roos en dat vind ik zelf
ook prettig. Ik ben 42 jaar en heb 2 kinderen. De vrijeschool loopt als een rode draad
door mijn leven. Gestart als 4 jarige kleuter op de net opgestarte vrijeschool in Uden
en tot aan de 12e klas op de bovenbouw in Nijmegen. Tijdens mijn studie jaren heb ik
de vrijeschool losgelaten om andere dingen te ontdekken om vervolgens enige jaren
later toch weer gewoon op het vertrouwde nest neer te strijken.
Nu neem ik het directeurschap voor de Berkel waar. Geboren uit een onverwachte situatie, gemotiveerd door de
overtuiging dat de Berkel een sterk team heeft dat samen met de leerlingen en ondersteuning van ouders voor
prachtig onderwijs zorgt. Mijn aandacht gaat vooral uit naar het verder ontwikkelen van het team en de school zodat
de Berkel haar mooie onderwijs blijft verzorgen nu en in de toekomst.
Als nieuw gezicht op de directie stoel wil ik natuurlijk graag kennis maken met ouders, elkaar wat beter leren kennen.
Deze tijd, waarin we toch vooral fysieke afstand moeten houden van elkaar, helpt daarin niet mee. Ook voor mij geldt
dat dit nu anders gaat dan voorheen. Ik hoop via dit bericht toch een kleine stap te zetten naar een eerste
kennismaking.
Hartelijke groet,
Roos Paashuis
Waarnemend directeur

Verkiezing oudergeleding MR
Deze week is er aan alle ouders/verzorgers een mail verstuurd met een unieke link naar Onderwijsspiegel om een
stem uit te brengen voor de oudergeleding van de MR.
Mocht je deze mail niet ontvangen hebben kan het zijn dat deze in je ongewenste e-mail (spam) terecht is gekomen.
Mocht hij ook niet in je ongewenste e-mail terug te vinden zijn laten het dan weten via bestuurskantoor@vsnon.nl.
De sluitingsdatum voor de MR verkiezing is woensdag 11 november a.s.
Sint Maarten
Uiterlijk maandag 9 november, dus aanstaande maandag, moeten de kinderen van
klas 1,2 en 3 Soscha/Hiltje een pompoen met uithol gereedschap mee naar school
nemen.
Voor een overzicht van de hele Sint Maartenviering zie de bijlage ‘Sint Maarten’ bij het
Berkelbulletin van vorige week.
Gezondheidsverklaring i.v.m. COVID-19
Zoals in eerdere Berkelbulletins al aangegeven komen ouders en andere volwassenen alleen in de school op afspraak.
Voordat zij de school betreden moeten zij een gezondheidsverklaring invullen en ondertekenen (zie ook protocol
basisonderwijs versie oktober https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf).
Een formulier hiervoor ligt bij de kleuteringang (direct links in een houder aan de muur) en bij de hoofdingang (op
een tafel).
Het ingevulde en ondertekende formulier geef je af bij de persoon waar je een afspraak mee hebt.
Het formulier zal enkel gebruikt worden voor het bron- en contactonderzoek in het geval van een COVID-19
besmetting en na 14 dagen worden vernietigd.
Scholenmarkt VO klas 6
De organisatie van de Scholenmarkt VO heeft ons laten weten dat i.v.m. COVID-19 de Scholenmarkt VO, die gepland
stond voor 17 en 18 november, dit jaar helaas niet door kan gaan.
Bijlagen
- Naschoolse gym Sint Maarten gym

Herhalingen uit het vorige Berkelbulletin:
(Om het Bulletin leesbaar te houden, proberen we de berichten die al eerder zijn opgenomen te
herhalen)
Studiedagen 2021
De studiedagen voor 2021 zijn gepland op de volgende dagen:
- Maandag 11 januari 2021
- Woensdag 10 maart 2021
- Dinsdag 6 april 2021
- Vrijdag 4 juni 2021
Het team heeft op deze dagen een studiedag, de kinderen zijn op deze dagen dus vrij.

