
 
 

We gaan van start 
Eindelijk is het dan zover, aanstaande 
maandag, 6 september opent De BERK 
voor het eerst haar deuren om de 
kinderen te ontvangen. Wat zijn we blij 
jullie allemaal weer te mogen 
verwelkomen. Maandagochtend 
verwachten we alle kinderen om 8:25 uur 
op school. Alle groepen mogen hun 
opwachting maken op de rode loper, 
voordat ze naar hun nieuwe lokaal gaan.  
U bent van harte welkom hierbij aanwezig 
te zijn. I.v.m. de benodigde ruimte voor 
alle kinderen vragen we u wel, buiten het 
hek plaats te nemen. Houdt u hierbij 
rekening met de 1,5 meter maatregel. 
Ouders van de kinderen van de groepen 1-
2 en 3 mogen hun kind uiteraard eerst bij 
de leerkracht brengen. U hoeft uw kind 
geen eten en drinken mee te geven voor in 
de kleine pauze, de oudervereniging zorgt 
voor iets lekkers. We gaan er samen een 
fijn schooljaar van maken.  
 
Schooltijden en start van de dag 
Met ingang van dit schooljaar wordt er 
gewerkt met het 
continurooster. De schooltijden zijn voor 
alle groepen gelijk:   
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
8:30-14:30 uur  
Woensdag: 8.30-12.15 uur naar school.   
’s Ochtends gaat de zoemer om 8.25 uur. 
De kinderen worden door hun 

leerkracht op het schoolplein opgehaald. 
Elke groep krijgt  een vaste plek op het 
plein waar de kinderen verzamelen. 
Vervolgens gaan ze samen met de 
leerkracht naar hun groep. Voor 
schooltijd wordt er gesurveilleerd vanaf 
8.15 uur. Eerder is de speelplaats ook niet 
toegankelijk. Stuur uw kind dus niet te 
vroeg naar school.  
 

Pauzehap en lunch 
Op De BERK vinden we het belangrijk dat 
kinderen lekker in hun vel zitten. We 
besteden hier in de klas veel aandacht aan 
tijdens de lessen. Gezonde voeding draagt 
bij aan het welbevinden van een kind. We 
vinden het belangrijk hier op school 
aandacht aan te besteden. Maandag en 
woensdag zijn groente- en fruitdagen op  
De BERK. We vragen u uw kind op deze 
dagen een gezond tussendoortje in de 
vorm van fruit of groente, mee te geven 
voor de kleine pauze. 
Daarnaast vragen we u, uw kind(eren) een 
gezonde lunch mee te geven voor tussen 
de middag. Vindt u het lastig te bepalen 
wat gezond is en wat niet, dan kan de 
schijf van 
vijf u 
hierbij 
wellicht 
helpen.  

Binnen kijken  
Op 7 september bent u van harte welkom 
een kijkje te komen nemen in onze nieuwe 
school. Doordat de 1,5 meter maatregel 
nog van kracht is op dit moment hebben 
we organisatorisch aanpassingen moeten 
doen. We hopen op uw begrip hiervoor.  



 
 

Het kijkmoment wordt nu op de volgende 
manier georganiseerd: 
We werken met tijdsblokken.  

Per tijdsblok worden families uitgenodigd 
op basis van de eerste letter van hun 
achternaam. In het tijdsblok waarin u met 
uw gezin welkom bent heeft u een 
kwartier de tijd om via een vaste route 
door het gebouw te lopen. We vragen u 
vriendelijk de tijdsblokken en looproutes 
te respecteren, zodat iedereen in de 
gelegenheid is de school te bekijken. 
18:00-18:30 uur: gezinnen waarvan 
achternaam begint met A t/m F, 
18:30-19:00 uur: gezinnen waarvan 
achternaam begint met G t/m K, 
19:00-19:30 uur: gezinnen waarvan 
achternaam begint met L t/m P, 
19:30-20:00 uur: gezinnen waarvan 
achternaam begint met R t/m Z. 

Zoen en zoef zone  
Aan de voorzijde van school, aan 
de Berndijksestraat is een zoen en zoef 
zone gerealiseerd op het terrein van 
school. Wanneer u uw kind met de auto 
naar school brengt kunt u gebruik maken 
van deze zone. Uw rijdt dan via de 
Anjerstraat de zoen en zoef zone in, 
parkeert u auto links of rechts (op de 
groene stroken) en laat uw kind uitstappen 
of instappen. U kunt gebruik maken van 
deze zone als u meteen weer vertrekt. De 
zone is eenrichtingverkeer. U rijdt de zone 
uit via de Asterstraat.  
Wilt u met uw kind meelopen naar het 
plein, dan kunt u uw auto parkeren in de 
daarvoor bestemde parkeervakken aan 
de Berndijksestraat, Asterstraat of 
Anjerstraat. De zoen en zoef zone 
is geen parkeerplaats. Wanneer u uw kind 

komt ophalen en u maakt gebruik van deze 
zone, dan is het dus de bedoeling dat u in 
de auto op uw kind wacht. Wanneer u uw 
kind op het plein op wilt halen, kunt u 
gebruik maken van de parkeerplaatsen. 

Communicatie met school en ouders 
Wanneer de leerkracht van uw kind of 
school informatie met uw deelt of over 
een bepaald onderwerp met u wil 
communiceren wordt hiervoor de Parro-
app en de mail gebruikt. In verband met 
de AVG-wetgeving wordt Whatsapp niet 
als communicatiemiddel ingezet. 

Parro-app 
Een dezer dagen 
ontvangt u van 
de leerkracht 
van de groep van uw kind een uitnodiging 
voor de Parro-app. Wanneer u deze 
accepteert kunt u daarna bij de 
privacyinstellingen aangeven wat voor u 
en uw kind wenselijk is, bijvoorbeeld of uw 
kind wel of niet op de foto mag voor de 
website/ facebookpagina etc. Het zou 
kunnen dat u in Parro het logo van de 
KlimOp nog aantreft. Dit wordt z.s.m. 
gewijzigd naar het logo van De BERK. 

Infofolder 
Op vrijdag 24 september krijgt uw kind een 
infofolder mee met informatie over de 
gang van zaken op onze school en de 
groep van uw kind.  

Belangrijke data 

• 7 september: kijkje in de school 
voor ouders 

• 25 september: openingsfeest De 
BERK 



 
 

• september: studiedag team, alle 
kinderen vrijdag 

• 30 september: informatieavond 
groepen 

 

 


