
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma 21 feb  Ouderavond klas 4 
Di 22 feb  Ouderavond kleuterklassen 
Do 24 feb  Toneeluitvoering klas 1 
Ma 28 feb  Start voorjaarsvakantie 
 
 
Invalidenparkeerplaats vrijhouden aub 
Voor de school hebben wij één invalidenparkeerplaats. Deze is bedoeld voor mensen die in het 
bezit zijn van een invalidenkaart. Er is een oma die vaak haar kleinkind ophaalt, maar de 
invalidenparkeerplaats niet kan bereiken omdat er wachtende ouders voor de inrit staan. Wilt u 
er op letten dat de inrit vrij blijft, zodat de parkeerplaats bereikbaar is? Bedankt! 
 
Ceciel Wolfkamp, directeur 
 
 
Kindkans: vanaf nu inloggen via twee-factor-authenticatie 
Ouders die een kind hebben met een ondersteuningsvraag krijgen het dossier van hun kind via 
Kindkans doorgestuurd. Dit is een beveiligde omgeving, opgezet door het 
Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband IJssel | Berkel hecht veel waarde aan de 
bescherming van persoonsgegevens. Om de veiligheid daarvan nog verder te waarborgen is 
het inloggen in Kindkans van SWV IJssel | Berkel vanaf nu alleen nog mogelijk via een ‘twee-
factor-authenticatie’. In de bijlage een handleiding hiervoor. Wij raden aan de hierin beschreven 
stappen zorgvuldig uit te voeren. Voordat u deze authenticatie instelt moet u eerst de Google-
Authenticator-app downloaden op uw telefoon. Dit kan via de linkjes in de bijlage. Daarna kunt 
u de overige stappen heel gemakkelijk volgen. 
 
Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met me opnemen. 
 
Ceciel Wolfkamp, directeur 
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Kleuterklas woensdag 2 februari 
Op de woensdagen ben ik in de kleuterklas van juf Barbara. Op die dag is het buitenspeeldag 
voor de kinderen. En gisteren was het extra genieten: het zonnetje scheen het was niet te 
koud. De bloembollen in de kleutertuin schoten letterlijk de grond uit.  
 
Het is altijd heerlijk om te zien hoe de kinderen helemaal opgaan in hun spel. Het maakt ze niet 
uit hoe ze eruit komen te zien na het graven en spelen met zand en water. Het is altijd een 
drukte van belang en met veel fantasie gaan de kinderen op in hun eigen belevingswereld. Er 
worden taarten en pizza’s gebakken en allerlei soorten ijs gemaakt, waarvan meester natuurlijk 
proeven moet! Andere kinderen zijn paard en worden met een tuigje door een ruiter 
rondgeleid. Enkele jongens zijn dino’s en brullen flink. Wat me opvalt is dat de kinderen 
nauwelijks problemen hebben als het weer guur, koud en nat is. Met regenbroeken en dikke 
skipakken aan zijn ze tegen alles bestand. 
 
Op het programma voor de woensdag staat ook nog schilderen en na de boterham en de thee 
gingen we aan de slag. Het was een beetje toveren, want de kinderen hadden een dag van 
tevoren met wascokrijt Wiesje in de sneeuw getekend. De witte sneeuw en de sneeuwvlokken 
waren nauwelijks te zien toen ze die met een wit wascokrijtje aanbrachten op het papier. 
Vandaag mochten ze er met de blauwe nat op nat verf overheen. Omdat de verf niet hecht op 
de vette wasco werden de sneeuwvlokken en de sneeuw prachtig zichtbaar! Voor mij was het 
weer volop genieten en kunnen we terugkijken op een prachtige dag. 
 
Een leuke bijkomstigheid was nog dat meester Mark van klas 5 precies boven ons, plotseling 
tijdens onze dagopening na de zoveelste keer het liedje ‘Arre , arre , arreslee’ gezongen te 
hebben, zijn hoofd uit het raam stak en vroeg wanneer de arreslee voorbij was, want de 
kinderen van zijn klas vonden het na 10 keer wel voldoende.  
 
Timo Salman, kleutermeester 
 
 
Schilderen in klas 1 
Omdat het vandaag Maria Lichtmis is, het buiten steeds weer lichter wordt en de 
sneeuwklokjes hun kopjes dapper boven de aarde steken, zong en schilderde klas 1 vandaag 
over sneeuwklokjes. We zongen: “Lichtje, lichtje, kom naar buiten. Waar de vogeltjes weer 
fluiten. Sneeuwklokjes komen uit de grond, stralende lichtjes in het rond.”  
 
De kinderen tekenden met wit en groen krijt prachtige sneeuwklokjes op schilderpapier. Ze 
schilderden hun hele papier hemelsblauw en onder de voetjes van de sneeuwklokjes 
gebruikten zij gele verf. Zo ontstond er groene aarde. Verven over wit krijt is altijd magisch, 



 

 3 

vandaag helemaal. Die prachtige sneeuwklokjes kwamen één voor één tevoorschijn, net als 
buiten! 
 
Rozemarijn Mulder, leerkracht klas 1 
 

 
 
Kostuummedewerkers gezocht 
Wie o wie vindt het leuk om samen met enkele andere enthousiaste naai(st)ers mee te werken 
aan de kostuums voor het Peronnik-spel? De komende maanden naaien we enkele kostuums en 
kijken we welke kostuums hooguit een kleine aanpassing behoeven. De uitvoeringen zijn begin 
juni. 
 
Je hoeft zelf geen naaimachine te hebben, maar we zoeken wel minimaal één persoon die met 
een naaimachine overweg kan. We kunnen gezamenlijke kostuummomenten afspreken en/of 
je kunt de naald en draad in je eigen tijd ter hand nemen.  
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Aanmelden of vragen stellen is het handigst via e-mail: korinescheeres@gmail.com. We zijn 
heel blij met elke hulp en medewerking! 
 
Hartelijke groet, Yvonne Kessels (moeder leerling Berkel) en Korine Scheeres (moeder Isolde 
klas 6, Floris klas 4 en Leonore klas 1) 
 
 
Oproep GGD 
Zit jouw kind nu in klas 5 of 6 (groep 7 of 8) van het basisonderwijs? Of in de eerste klas van het 
voortgezet onderwijs? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
De overgang naar het voortgezet onderwijs (VO) is een tijd waarin er veel verandert voor 
ouders en kinderen. Dit kan best spannend zijn. Wij zijn erg benieuwd welke (opvoed)vragen of 
zorgen er bij ouders leven en hoe wij daar als GGD bij kunnen ondersteunen. Daar hebben we 
jouw input voor nodig! 
 
Vul jij onze vragenlijst in? Het kost je slechts 5 minuten. Meedoen is volledig anoniem en de 
resultaten worden alleen gebruikt voor dit onderzoek. En dankzij jouw antwoorden kunnen wij 
ouders beter helpen. Klik hier voor de vragenlijst. 

 

Bijlagen: 

 Kindkans - handleiding Twee factor authenticatie SWV IJssel Berkel 

 Volleybalteam Vrijeschool 
 

mailto:korinescheeres@gmail.com
https://surveys.enalyzer.com/?pid=g8p7nnap

