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TAPIJT VOOR VREDE
Doppen, deksels, CD’s en LP’s zijn nodig voor een
enorm Tapijt voor Vrede.
Op 9 september 2017 leggen Veldhovenaren
samen met beeldend kunstenaar Marianne van
Heeswijk een ‘tapijt’ van plastic en kunststof
afvalmateriaal zoals doppen, deksels, CD’s en
LP’s.
Met het Tapijt voor Vrede vraagt Brede School
Veldhoven aandacht voor een aspect van de
wereldproblematiek. In plaats van discussies over
hoe het beter kan, gaat beeldend kunstenaar
Marianne van Heeswijk met ouderen en jongeren,
met Veldhovenaren, nieuwkomers en
statushouders aan de slag. Op 9 september wordt
er in de Citycentrum Passage een enorm tapijt
gelegd van recycling materiaal. Brede School
Veldhoven zoekt materialen: deksels, doppen,
CD’s en LP’s.

FILMOPNAME KONINGSSPELEN 2017
Voor degene die geen gebruik maken van
Facebook bijgaand een link naar de gemaakte
filmopname op onze school tijdens de
Koningsspelen.
https://www.youtube.com/watch?v=NgMM3sqfEuA
PEANUTBALTOERNOOI
Het jaarlijkse peanutbaltoernooi voor
e
schoolverlaters, dit jaar voor de 31 keer, hebben
we sportief en gezellig kunnen afsluiten.
Er werden in 2 dagen tijd meer dan 300 wedstrijden
gespeeld. Deelname van 16 scholen, 52 teams en
ruim 400 deelnemers.
De Berckacker deed met 2 teams mee. Berckacker
1 behaalde de grootste beker nl. die van de
sportiviteit!!
We willen alle begeleiders en scheidsrechters van
onze school hartelijk danken voor hun inzet en
coaching.
De volledige uitslag en foto’s kunt u vinden op
www.peanutbal.nl
Antoinette Simons

Inzamelpunten
Hoewel Marianne van Heeswijk zelf ook voor
materialen zorgt, is aanvulling vanuit de
Veldhovenaren gewenst. Oude CD’s, LP’s, dopjes,
dekseltjes, fiches, alles is van harte welkom. Brede
School Veldhoven plaatst meer dan zestig
inzamelboxen op scholen, buitenschoolse opvang,
sportclubs en wijkcentra. Deze boxen zijn groen en
hebben een herkenbare sticker. Op De Berckacker
staan deze boxen in de hal.

THEMA ‘DEBATTEREN’ IN ALLE GROEPEN.
Ook dit jaar koppelen we debatteren aan het goede
doel. Hierbij staat veiligheid centraal; welke
elementen van veiligheid zijn van cruciaal voor het
welbevinden van kinderen.
Het goede doel voor schooljaar 2016-2017, is een
bijdrage leveren voor de Stichting Fracarita. Zij zijn
met diverse projecten bezig in verschillende delen
van de wereld.

SCHOOLFOTOGRAAF
Noteer vast in uw agenda dat de schoolfotograaf dit
schooljaar op donderdag 15 juni met een
eventuele uitloop naar vrijdag 16 juni onze school
zal bezoeken!
Het Secretarieel Team
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Het goede doel:

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

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. 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).

Peuterkijkmiddag
Hemelvaart
Open ochtend nieuwe leerlingen
Open middag nieuwe leerlingen
Tweede Pinksterdag
Schoolkamp groep 8
Sponsorloop
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
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Nieuws uit de groepen:

Veiligheid, dat is niet zo vanzelfsprekend.

Groep 6A

Op school gaan we hierover de komende weken
met elkaar debatteren; een vorm van menselijke
interactie. Kinderen leren naast een eigen
inspanning te leveren ook via stellingen zich te
verplaatsen in anderen en andere
leefomstandigheden. In debatten verwoorden
kinderen vanuit een gegeven stelling wat zij zouden
doen of gedaan zouden hebben?
Confrontatie/ontmoeting. Hiermee leggen we een
verband tussen het domein ‘Identiteit’, wat meer
op het ik is gericht, intern.
Binnen het domein ‘Participatie’, waaronder het
debatteren valt, komen we op voor de
leefomstandigheden van anderen, extern.
We zetten voor het technische stukje de zeven
bouwstenen voor het leren debatteren in.
Debatteren houdt in dat je kunt luisteren naar
anderen. Debatteren gaat over keuzes maken:
Waar sta jij voor? Debatteren houdt in dat je in
staat bent om te zeggen wat je vindt: je mening
ontwikkelen en geven. Debatteren is niet alleen
zeggen wat je vindt maar vooral
argumenteren/zeggen waarom je iets vindt.
Debatteren is omgaan met verschillen. Debatteren is
presenteren. Leren van debatteren vraagt om reflecteren.

Team De Berckacker
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