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EINDCITO
De leerlingen van groep 8 hebben op 18,19 en 20
april de Centrale Eindtoets gemaakt.
De resultaten van deze toets zijn inmiddels binnen.
Onze school behaalde dit jaar een score van 540.8.
Een resultaat waar we erg trots op zijn!
We feliciteren alle leerlingen van harte met dit
mooie resultaat.
Team BS De Berckacker

SCHOOLKORFBALTOERNOOI
Groep 6 van BS De Berckacker heeft de eerste
prijs gewonnen bij het jaarlijkse
Schoolkorfbaltoernooi. Een proficiat waard!

PEUTERKIJKMIDDAG

HUWELIJK JUF SANNE
Vrijdag 12 jl. is juf Sanne (groep 7) getrouwd met
Eric. Tijdens deze dag hebben zij samen met de
kinderen van groep 7 mooie verrassingen en
momenten beleefd. Er is zelfs maandag 15 mei nog
een klein feestje in de groep geweest, compleet
met (kinder)champagne. We willen de kinderen,
maar zeer zeker ook de ouders die het
georganiseerd hebben, van harte bedanken voor
hun inzet en hulp. Mede hierdoor hebben Sanne en
Eric een onvergetelijke dag gehad.
Managementteam

Op woensdag 24 mei 2017, van 13.30 uur tot 14.30
uur organiseert Brede School De Berckacker een
kijkmiddag. Op deze middag zijn alle jonge
kinderen en hun ouders, die een kijkje willen
komen nemen op de dagopvang en het peuterwerk
van Korein of op BS De Berckacker, van harte
welkom.
Wij hopen op een grote opkomst!
Team BS De Berckacker

AGENDA:
18 en 19 mei
24 mei
25 en 26 mei
30 mei
1 juni
5 juni
6, 7 en 8 juni
14 juni

PEANUTBALTOERNOOI
Morgen en overmorgen, 18 en 19 mei, vindt op
Sportpark de Korze het jaarlijkse Peanutbaltoernooi
plaats voor alle kinderen van groep 8 van alle
Veldvestscholen.
U bent van harte welkom om de kinderen van De
Berckacker te komen aanmoedigen!
Leerkrachten groep 8

Peanutbaltoernooi groep 8
Peuterkijkmiddag
Hemelvaart
Open ochtend nieuwe leerlingen
Open middag nieuwe leerlingen
Tweede Pinksterdag
Schoolkamp groep 8
Sponsorloop
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