
 
Nieuwsbrief 6 –  5 november 2020 

 

Studiedag feedback en succescriteria 
Afgelopen dinsdag hebben we een online 
studiedag van Bazalt gehad over feedback en 
succescriteria. Feedback kan pas gegeven worden 
aan leerlingen als leerlingen weten aan welke 
criteria ze moeten voldoen. We noemen dit  
succescriteria. Er is geen positieve of negatieve 
feedback, de feedback moet de leerling verder 
helpen in het leerproces. Vanuit deze theorie zijn 
we praktisch aan de gang gegaan. Het was een 
leerzame dag voor ons allen en we hopen dat jullie 
de woorden “feedback en succescriteria” de 
komende tijd meer bij jullie kinderen zullen horen.   
In de onderwijsnieuwsbrief van 19 november komen we erop terug.  
 

Corona 
Kleintje Bieb en zwemles 
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen gaat het schoolzwemmen voor groep 5/6 niet door en zal 
Kleintje Bieb dicht zijn.  
Luizenpluis 
Na de herfstvakantie heeft er geen luizenpluis plaats gevonden. Willen alle ouders zelf de kinderen 
controleren op luizen? Alvast bedankt. 
Achterstandsgelden 
Elke basisschool in Nederland kon subsidie aanvragen na de eerste Corona periode, om de gemiste 
onderwijstijd en de eventuele opgelopen achterstand weg te werken. Wij hebben hiervan gebruik 
gemaakt en de subsidie is toegekend. Van de gelden gaan we aanschaffen:  
* Scholing team en 15 licenties voor het digitale lees- en spellingsprogramma “Asgaard Saga”. Dit 
programma wordt al succesvol gebruikt door dyslexieleerlingen die begeleiding krijgen van Berkel-B. 
* Rekenmaterialen 
* Devices 
* Extra uren onderwijsassistent  
Aanwezigheid directie op school 
Als IB-er en directeur willen we het advies van het kabinet opvolgen om zoveel mogelijk thuis te 
werken. Dat maakt dat wij, waar het kan, vanuit huis zullen werken. 



 
Escape the Classroom bij Davinci Berkelland 
Ook dit jaar start Da Vinci Berkelland “Escape the Classroom”. Met dit project bouwen leerlingen in 
10 lessen mee aan een eigen escaperoom. Moeilijke hersenkrakers, listige doordenkers en codetaal 
horen daarbij. Voor het eerst mogen de Needse en Rietmolense bovenbouwleerlingen meedoen. Het 
project staat onder leiding van twee docenten uit het Voorgezet Onderwijs (Marianum en Assink). 
Hoofddoel is om de achtstegroepers kennis te laten maken met het VO en daarnaast om de slimme 
rekenaars een extra aanbod te bieden. Vanuit onze school zullen 5 leerlingen deelnemen en we 
wensen ze veel succes en leerplezier! 
 

“Passende jas” voor BS St Jozef 
In het Integraalhuisvestingsplan schoolgebouwen van gemeente Berkelland was te lezen dat er een 
“passende jas” komt voor het gebouw van BS ST Jozef. Onze school zit in de eerste fase en dat houdt 
in dat het tussen 2020 en 2023 gaat plaats vinden. We kunnen melden dat het traject is opgestart. 
De bestuurder en de gemeente hebben de eerste stappen gezet en de structuur uitgezet. Op 
schoolniveau zijn wij bezig met de vraag: hoe kan het gebouw ondersteunend zijn voor ons onderwijs 
nu en in de toekomst?  Vanuit onze visie maken we de stap naar het onderwijs en daarna naar een 
gebouw dat daarbij past. Samen op weg naar een moderne dorpsschool, wij hebben er zin in! 
 

Kamp groep 8 
In juni gaat groep 8 altijd op kamp. Groep 8 bestaat dit jaar uit 16 leerlingen. Omdat de huidige groep 
7 uit 5 leerlingen bestaat hebben we gekeken hoe we de komende jaren met het schoolkamp 
omgaan. In groep 6 zitten 17 leerlingen en in groep 5 zitten 11 leerlingen. We zien grote verschillen 
in aantallen. Samen met de leerlingen van de bovenbouw hebben we gezocht naar een oplossing die 
de komende jaren gaat gelden. Het was de wens van de leerlingen van groep 7/8 om alleen met 
groep 8 op kamp te gaan en niet met groep 7/8, ook al zijn er kleine groepen. De kleine groep 7 had 
al veel ideeën hoe een kamp vorm kon krijgen met een kleine groep. Elke groep 8 zal een eigen kamp 
krijgen. Het kamp van groep 8 zal dit schooljaar plaats vinden op 23, 24 en 25 juni 2021. 
 

Nieuws van BSO Tarvos – 
Kinderopvang Avonturijn 
De herfstvakantie zit er alweer op, dit 
was de eerste vakantie voor BSO Tarvos. 
Wij kijken terug op een gezellige 
vakantie vol met leuke activiteiten. Op 
maandag en donderdag zijn we samen 
met de kinderen van de BSO in Borculo 
naar de scouting in Geesteren geweest. 
We speelden in het bos en deden 
verschillende activiteiten waaronder ons 
eigen brood bakken boven het 
kampvuur. 
Dinsdags stond er een stoere graffiti 
workshop gepland. Tim van 
“jeleukstegraffiti.nl” gaf een leerzame 
uitleg over de verschillende technieken. 
Daarna gingen we met zijn allen aan de 
slag, wat een leuk resultaat! 
 
 



 

Heel Berkelland beweegt!  
Bijna 80 netwerkpartnes hebben in de afgelopen weken hun handtekening gezet onder het Lokaal 
Sport- en Beweegakkoord “Heel Berkelland beweegt!” Het Lokaal akkoord is met ondersteuning van 
Achterhoek in Beweging tot stand gekomen. Als school hebben wij ook onze handtekening onder het 
akkoord gezet en steunen wij dit. Eén van de kernwaardes van onze school is beweging en wij vinden 
het ontzettend belangrijk dat elk kind de mogelijkheid heeft en krijgt om te bewegen.  
 
Volgende week donderdagmiddag 12 november hebben alle leerlingen vrij om 12 uur.  
Het team heeft de tussenevaluatiemiddag. Hoe staat het met de plannen die zijn gemaakt op 
schoolniveau, groepsniveau en kindniveau na 10 weken onderwijs? Wat loopt goed en moeten we 
behouden de komende 10 weken? Waar zijn we niet tevreden over en hoe gaan we dit veranderen? 
 

Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
Hallo ouders, 
 
Via deze weg wil ik mij even voorstellen aan diegene die mij nog niet kennen.  
Mijn naam is Ester Lansink en sinds kort mag ik mezelf lid noemen van de Ouderraad van 
de St. Jozefschool.  
Samen met mijn partner Werner Leferink en 
onze 2 kinderen, Sara (groep 6) en Tijn (groep 
3)  wonen wij aan de mooie Kieftendijk in 
Rietmolen. We zijn 2 jaar geleden vanuit Neede 
naar Rietmolen verhuisd en dit bevalt ons erg 
goed. Werner is hier opgegroeid en ook ik heb 
hier familie wonen, dus een vreemde stap was 
het zeker niet. Het is fijn wonen en de 
gemoedelijkheid en betrokkenheid van de 
mensen in Rietmolen spreekt mij erg aan. Mooi 
om te zien dat veel initiatieven van de grond komen door inzet van de mensen uit het 
dorp en veelal vrijwillig. Dat is ook een van de redenen dat ik mijzelf beschikbaar heb 
gesteld voor de OR; ik wil graag meer betrokken zijn bij de school en vind het fijn om mee 
te denken en samen met andere ouders nieuwe zaken op touw te zetten om het voor de 
kinderen (en hun ouders) nog leuker te maken.  
Ondanks de huidige ‘rare’ tijd, waarin afstand houden een must is, en we te maken 
hebben met maatregelen, waardoor we vanuit OR ook minder (fysiek) kunnen 
organiseren, hoop ik toch mijn steentje te kunnen bijdragen.  
Mocht je meer willen weten, spreek me gerust aan! 
 

Welkom bij de OR Esther en we wensen je veel plezier! 
 
 



Wecycle 
Tot 16 november kunnen er nog elektrische apparaten meegegeven worden aan onze 
kinderen. Wie heeft nog wat en helpt ons mee verzamelen? De opbrengst komt ten goede 
aan de kinderen van onze school. 
 
Oproep hulpouder versiergroep 
De versiergroep zorg het hele jaar voor een versierde school. De versiergroep bestaat uit 2 
kartrekkers en daarnaast ouders die helpen bij grote versieringen zoals bijvoorbeeld kerst. 
Door het vertrek van een kartrekker zijn we op zoek naar een nieuwe kartrekker. Wie is 
creatief, gek op versieren en wil meehelpen aan het versieren van de school? Je mag je 
melden bij 1 van de OR leden. Alvast bedankt! 

 

Data op een rij 
12 november   Studiemiddag tussenevaluatie – alle leerlingen de middag vrij 
19 november  Onderwijsnieuwsbrief 
4 december  Sinterklaas op school 
17 december  Kerstviering 
 

Bijlage 
- Inloopspreekuur GGD 
- Brief vanuit bestuur over ventilatie op BS St Jozef 
- Uitnodiging jeugdproject Rattenvanger van Ruurlo 

 
 
 
 

 


