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WARME WEER
Uiteraard houden we rekening met het warme weer
en passen we ons tempo een beetje aan. Ook
mogen de kinderen een flesje drinken mee in de
klas nemen.
Het Management Team

DEBATTEREN
We hebben u, in de afgelopen weken, een paar
keer geïnformeerd over het goede doel wat we
schoolbreed combineren met 'debatteren'.
Wij nodigen u dan ook met veel plezier uit om, in
de week van 26 t/m 30 juni as., samen met uw kind
een kijkje te komen nemen in de hal van de school.
Uw zoon of dochter zal u, voor- of na de lestijd, een
rondleiding geven en alles vertellen over de
activiteiten die zijn uitgevoerd in de groep en de
debatten die kinderen hebben gevoerd.
Wij hopen heel veel ouders te mogen ontmoeten in
de hal.
Rietje Wijnings

STUDIEDAG
Vrijdag 23 juni a.s. is er een studiedag voor het
team van BS De Berckacker. Alle kinderen van
groep K t/m 8 zijn deze dag vrij.
Het Management Team
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AGENDA 122 SCHOOLRAADVERGADERING
Dinsdag 27 juni 2017 20.00 uur
1.
Opening
2.
Mededelingen
3.
Verslag vorige vergadering :
4.
Voorlopige begroting
5.
Concept Schoolgids
6.
Thema gezonde school
7.
Sluiting

KOFFIEOCHTEND
Woensdag 28 juni a.s. van 8.30 – 9.30 u. is er weer
een koffieochtend. Onder het genot van een kopje
koffie of thee kunt u dan van gedachten wisselen
met de leden van het Management Team.
Het Management Team

AGENDA
23 juni
28 juni
5 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli

AFSCHEIDSMUSICAL GROEP 8
Maandag 10 juli is het zover. De schoolverlaters
van De Berckacker laten hun afscheidsmusical:
“Herrie op het eiland” zien in theater de Schalm. De
middagvoorstelling voor de groepen 4 t/m 7 is een
generale repetitie voor de avonduitvoering en
begint om 13.15 uur. De diverse leerkrachten
zullen zelf met u en de kinderen afspreken op
welke wijze en hoe laat zij op maandag 10 juli naar
de voorstelling in de Schalm vertrekken. Wij
proberen de uitvoering niet langer dan een uur te
laten duren, maar toch kunnen de kinderen later
dan 14.30 uur op school terug zijn: houd u daar
zeker rekening mee!
Wij gaan voor een spetterend optreden!

14 juli

Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Koffieochtend
Ouderbedankactiviteit
Musical groep 8
Derde rapport
Afscheid en uitzwaaien groep 8
Doorschuifuur en laatste
schooldag
Calamiteitendag, alle kinderen
zijn vrij

OP DE WEBSITE
Nieuws uit de groepen:
Groep 3A

Aanvang avondvoorstelling: maandag 10 juli 19.00
uur.
De zaal is al helemaal uitverkocht.
De leerlingen van groep 8 en hun leerkrachten.

1

Beste ouders,
Het einde van het schooljaar komt al weer in zicht. Ook dit schooljaar willen de kinderen van
de Berckacker u weer bedanken voor al uw hulp in het afgelopen schooljaar. Dit doen we
graag in de vorm van een hulpouderbedankactiviteit
Dit jaar vindt deze activiteit plaats op woensdagochtend 5 juli tussen 10.50 en 12.15 uur.
Iedere groep zal hierbij een optreden verzorgen. Op deze ochtend zijn niet alleen de
hulpouders van harte welkom, maar natuurlijk ook de hulpopa’s, hulpoma’s en andere
personen die ons het afgelopen schooljaar geholpen hebben. Het meenemen van jongere
broertjes of zusjes is geen probleem, mits de optredens niet verstoord worden.
Tijdens deze ochtend zal er ook wat lekkers voor u klaar staan. Daarom willen wij graag
weten hoeveel personen op deze ochtend aanwezig zullen zijn.
U kunt zich hiervoor opgeven door het opgavestrookje in te vullen en in te leveren bij de
leerkracht van uw kind of een reactie te mailen naar m.govers@veldvest.nl.
Wij verzoeken u vriendelijk om dit vóór maandag 26 juni te doen.

Namens de commissie ouderbedankactiviteit.

Opgavestrookje voor de ouderbedankactiviteit op woensdagochtend 5 juli 2017.
Naam van uw kind(eren) + groep::
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………..
Aantal personen:……………………...………………………
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