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Om 14.00u vindt op de speelplaats van de
bovenbouw voor alle groepen de prijsuitreiking
plaats. De groepen 5 t/m 8 lopen op tijd terug naar
school om hier ook bij aanwezig te kunnen zijn.
Daarna gaan alle groepen terug naar de eigen klas
om de dag hier af te sluiten . De kinderen kunnen
dan om 14.30u gaan genieten van een
welverdiende vakantie.

KONINGSSPELEN
Op vrijdag 21 april vinden de Koningsspelen weer
plaats. Het doel van deze sportieve dag is om
kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is
om te bewegen.
We starten deze dag in de eigen groep met een
gezamenlijk ontbijt. Hier hoeft uw kind niets voor
mee te brengen. Om 9.20u openen we op de
speelplaats van de bovenbouw, de Koningsspelen
door gezamenlijk het lied van kinderen voor
kinderen “Okido ” te zingen en te dansen.

Bij slecht weer zal er een programma in school
plaats vinden.
Vanuit de Koningsspelencommissie,
Yolanda Maessen en Joey Smits

BERICHT GOEDE DOELENCOMMISSIE
Ook dit jaar is er weer een sponsorloop voor alle
kinderen van onze school, en wel op
woensdagochtend 14 juni. Net zoals vorig jaar
gaan alle groepen ( K t/m 8) gedurende de ochtend
rondjes (hard)lopen rond het grasveld achter de
gymzaal. De bovenbouw (groepen 5 t/m 8) loopt
hele rondes en de onderbouw (groepen K t/m 4)
loopt halve rondjes. We hebben dit vorig jaar
aangepast om twee redenen. Ten eerste: de
betrokkenheid vergroten door afwisselend
onderbouw en bovenbouw te laten lopen, zodat ze
elkaar zien lopen en aan kunnen moedigen.
Ouders kunnen op deze manier ook hun kind
aanmoedigen. Ten tweede: het aantal groepen
slinkt, dus nu is het organisatorisch ook mogelijk.
Hoe dat allemaal precies gaat verlopen wordt in
een latere info duidelijk gemaakt.

Na de opening gaan de kleutergroepen en de
kinderen van Korein, door middel van spelletjes,
een sportieve ochtend rondom school houden. De
leerlingen van de groepen 3 en 4 hebben in de
ochtend sportworkshops .
De groepen 5 t/m 8 hebben een sportieve dag met
sport en spel op het terrein van RKVVO.
Bij de kleutergroepen en de groepen 3 en 4 wordt
u ‘s morgens om 8.30 uur in de klas verwacht en is
het programma om 12.00 uur afgelopen.
‘s Middags is er een aangepast programma in de
eigen klas. Daarvoor zijn geen hulpouders nodig.
Belangrijk:
- Alle kinderen moeten een lunchpakket
mee brengen. Voor de groepen 5 t/8 is het
handig als dit in een tas zit zodat de
kinderen dit makkelijk kunnen dragen zodra
wij naar RKVVO lopen.
- Wilt u ervoor zorgen dat uw kind in
sportkleding (en oranje kledingstuk) en op
goede sportschoenen op school komt?
- Kom vooral zelf ook langs om uw
kind(eren) aan te moedigen!

Dit jaar werken we samen met de stichting
Fracarita. Zij zijn met diverse projecten bezig in
verschillende delen van de wereld. Wij willen ons
richten op Casa Amanecer, een opvanghuis voor
straatkinderen in Nicaragua (Granada).
Wij willen deze kinderen helpen door een bijdrage
te leveren aan het bouwen van een klaslokaal,
waar ze les krijgen of hun huiswerk kunnen maken.
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TENTOONSTELLING KUNSTPROJECT
GROEP 6
Stagiair Luuk van den Boomen heeft gedurende de
afgelopen maanden een kunstproject uitgevoerd in
groep 6 als afstudeerproject voor zijn opleiding
onderwijsassistent.
Tijdens de lessen tehatex zijn een aantal
beeldende activiteiten met de kinderen uitgevoerd.
Bijvoorbeeld een les over Mondriaan, maar ook
Michelangelo en Popart. Ook hebben we een
bezoek gebracht aan het Van Abbemuseum. Ter
afsluiting van het project willen we een
tentoonstelling houden in de hal op donderdag 20
april van 14.30 u. tot 15.15 u. De kinderen van
groep 6 laten dan hun gemaakte werk zien en
vertellen wat ze zoal gedaan en geleerd hebben.
Alle ouders van deze kinderen zijn persoonlijk
uitgenodigd, maar ook andere belangstellenden
zijn van harte welkom.

Nu is er één ruimte om te leren, te eten, te spelen
en te ontspannen. Daarnaast willen we iets
betekenen voor hun vrijetijdsbesteding, zoals de
aanschaf van spelmaterialen (honkbalknuppels en
ballen).
Afgelopen jaar hebben we een link gelegd tussen
de sponsorloop en het project vanuit Burgerschap,
participatie. Dit jaar willen we dat wederom doen,
informatie hierover volgt na de meivakantie in de
Nieuwsbrief.
Maandag 15 mei zijn er gedurende de ochtend
gastlessen/presentaties in de hal van de school,
gegeven door vrijwilligers van de stichting.
Zo hopen wij de kinderen ook dit jaar weer warm te
maken voor het verzamelen van zoveel mogelijk
sponsoren voor dit prachtige project!
Goede doelencommissie
SCHOOLVOETBALTOERNOOI
Een team van BS De Berckacker heeft vorige week
woensdag deel genomen aan het
Schoolvoetbaltoernooi op het sportpark van
Marvilde. De sfeer in het team was erg goed,
ondanks het lange wachten tussen de wedstrijden.
Op doelsaldo gingen ze net niet door naar de halve
finale, maar toch hebben ze het super gedaan.
Tanja Gielen

Kinderen groep 6 en meester Luuk
KONINGSSPELEN EN MEIVAKANTIE
Vrijdag a.s. vinden de Koningsspelen plaats. Meer
informatie hierover vindt u in deze nieuwsbrief.
Na de Koningsspelen begint de meivakantie.
Wij wensen alle kinderen een heerlijke vakantie en
zien iedereen op maandag 8 mei 2017 graag weer
terug.
Team De Berckacker
AGENDA
24 april t/m 5 mei
18 en 19 mei
24 mei
25 en 26 mei
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Meivakantie
Peanutbaltoernooi groep 8
Peuterkijkmiddag
Hemelvaart

