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HULPOUDERBEDANKACTIVITEIT
Woensdagochtend 5 juli vindt de
hulpouderbedankactiviteit plaats.
In de vorige nieuwsbrief heeft u hier al wat over
gelezen en heeft u zich aan kunnen melden voor
deze ochtend.
Bij deze nog wat laatste informatie zodat u weet
waar u woensdagochtend 5 juli wordt verwacht.
U bent vanaf 10.50 uur welkom in de hal, waar we
zullen starten met koffie en iets lekkers. Daarna zal
vanaf 11.00 uur iedere klas een optreden
verzorgen om u te bedanken voor uw hulp en inzet
het afgelopen schooljaar.
We hopen dat u zult genieten van de optredens.
Wij willen u er op wijzen dat u tijdens de optredens
geen foto’s en filmpjes mag maken.

LAATSTE SCHOOLDAG
Het is bijna zover……het schooljaar zit er al weer
bijna op! Na een jaar hard werken door iedereen
kunnen we weer gaan genieten van een hopelijk
goede maar zeker welverdiende vakantie!
De kinderen gaan op donderdag 13 juli de gehele
dag naar school.

Gezamenlijke afsluiting
Om 11.15 uur gaan alle kinderen naar buiten en
verzamelen zich voor het podium op de speelplaats
bij de gymzaal aan de Norenberg. Na een gezellig
woordje gaat iedereen rond 11.35 uur terug naar
de eigen klas om het schooljaar in de eigen groep
met de leerkracht af te sluiten. Uiteraard willen we
u als ouder van harte uitnodigen om bij deze
gezamenlijke afsluiting aanwezig te zijn!

Bij deze alvast bedankt voor uw hulp het afgelopen
schooljaar.
De ouderbedankcommissie

Bij slecht weer zal de gezamenlijke afsluiting
binnen plaatsvinden. Helaas kunt u als ouder
hierbij niet aanwezig zijn.
Uiteraard hopen we met z’n allen op goed weer!!
De laatste schooldagcommissie

UITZWAAIEN KINDEREN GROEP 8
Op woensdag 12 juli zijn de kinderen van groep 8
officieel de laatste dag op onze basisschool. Omdat
we deze kinderen natuurlijk niet zomaar willen laten
gaan, willen we ze samen met alle kinderen gaan
uitzwaaien. We beginnen hiermee om 11.00 uur op
de speelplaats bij de gymzaal en het zou voor de
kinderen van de groepen 8 natuurlijk leuk zijn als er
ook ouders van deze kinderen aanwezig zouden
zijn. Uiteraard zijn ook andere ouders van harte
welkom. Na afloop zijn de ouders van groep 8 van
harte uitgenodigd om in de hal van de school een
kopje thee of koffie te drinken. Ondertussen
kunnen de leerlingen van groep 8 van alle
leerkrachten even persoonlijk afscheid nemen.
De groepen K t/m 7 gaan na het uitzwaaien van
groep 8 weer terug naar hun eigen klas.

ROLSTOELBUS VOOR MYRON
Op de studiedag van 23 juni jongstleden hebben
we aandacht besteed aan de actie die onze collega
Laura van de Wiel heeft opgezet voor een
rolstoelbus voor haar zoontje Myron. De
activiteitencommissie en het team hebben samen
besloten om een bedrag van 1250 euro te doneren
vanuit de Goede Doelen Commissie. Op de
studiedag hebben we dit bedrag aan Laura
overhandigd.
Laura en haar gezin zijn erg dankbaar dat de
school hierin wil bijdragen. Er lopen verschillende
acties die door hen zelf zijn opgezet. Zij vinden het
erg leuk om te zien dat ook de kinderen van groep
4 een steentje bijdragen!

De laatste schooldagcommissie
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GEVONDEN VOORWERPEN
Aanstaande donderdag en vrijdag liggen alle
gevonden voorwerpen in de hal. Kijkt u even of er
iets van uw kind bij is? Na het weekend gaat wat is
blijven liggen naar een goed doel.
Jan van Es, conciërge
AGENDA
5 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli

ZOMERLEESPROJECT “DUIK MET EEN BOEK
DE ZOMER IN”
Ook dit jaar doen wij weer mee met de groepen 3
t/m 7 met het zomerleesproject “Duik met een
boek de zomer in” van de bibliotheek. De kinderen
krijgen een dezer dagen de deelnemersboekjes
mee naar huis. In de bijlage leest u meer over dit
project.
Het Team

14 juli

DONDERDAG 29 JUNI VERHALENFEEST!!!
Na het harde werken in de groepen en de
inspanning die is geleverd door alle kinderen
tijdens het maken van de CITO toetsen, is het nu
tijd voor een traktatie.
De verhalenvertellers van de Vertelclub Veldhoven
trakteren alle kinderen van de Berckacker op een
'verhalenfeest'. Verhalen met als thema zomer &
vakantie.
Het verhalenfeest vindt plaats in de grote hal. Vier
verhalen van plusminus dertig minuten worden
verteld voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.
Het Team
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Ouderbedankactiviteit
Musical groep 8
Derde rapport
Afscheid en uitzwaaien groep 8
Doorschuifuur en laatste
schooldag
Calamiteitendag, alle kinderen
zijn vrij

