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FIJNE VAKANTIE
Wij wensen u een hele fijne, zonnige en
ontspannen zomervakantie. De vakantie begint
donderdag 13 juli om 14.30 uur.
We hopen iedereen weer uitgerust te mogen
ontmoeten op maandag 28 augustus.
Team en Managementteam

Op woensdag 5 juli jl. hebben we na de
ouderbedankactiviteit de cheque overhandigd aan
de stichting en is de winnaar bekend gemaakt van
de prijsvraag. De persoon die het dichtst bij het
bedrag van € 4.157,85 kwam, was Roos Neumann
uit groep 8. Zij heeft vrijkaartjes gewonnen voor het
hele gezin voor een familievoorstelling in de
Schalm. Ot Ottenheim van de Brede School
Veldhoven heeft ervoor gezorgd dat deze kaartjes
beschikbaar gesteld zijn.

AFSCHEID VAN DE BERCKACKER
Na de zomervakantie ga ik, na 29 jaar met
ontzettend veel plezier gewerkt te hebben op De
Berckacker, deze school verlaten. Toe aan een
nieuwe uitdaging ga ik werken in een kleutergroep
op St. Jan Baptist in Oerle.
Ik heb op de Berckacker veel geweldige kinderen,
betrokken ouders en lieve collega’s mogen leren
kennen en daar heb ik het altijd enorm mee
getroffen! Ik wil iedereen dan ook heel, heel
hartelijk bedanken voor het in mij gestelde
vertrouwen en de samenwerking op welke manier
dan ook. Ik zal jullie allemaal echt gaan missen,
afscheid nemen is nou eenmaal niet mijn sterkste
kant. Maar wat een waardevolle, prachtige tijd om
op terug te kijken en dat zal ik zeker heel vaak
doen!
Dank jullie wel en ik sluit af met een reactie van
één van de kleuters op mijn vertrek: “Juf, dat is
toch eigenlijk maar een heel klein stukje verder
fietsen, toch?”
(Juf) Mariëlle van Heugten

Een groot compliment voor alle kinderen voor hun
geweldige inzet is zeker op zijn plaats! En tevens
willen we hierbij iedereen bedanken die een
bijdrage heeft geleverd, in welke vorm dan ook,
aan het succes van deze sponsorloop.
Goede doelen commissie

FLESSENACTIE GROEP 4
De afgelopen weken hebben de kinderen van
groep 4 lege flessen verzameld om zo de actie
voor een rolstoelbus voor Myron te steunen.
Vandaag was dan eindelijk de dag waarop we de
flessen in mochten leveren bij de Plus. Onder het
genot van een lekkere appelflap hebben we de
flessen geteld. Er zijn maar liefst 396 lege flessen
ingezameld en ingeleverd! Op de servicebalie bij
de Plus staat een kluis waarin we de donatie
hebben gedaan voor de rolstoelbus voor Myron.
De kinderen van groep 4 hebben samen 100 euro
in de kluis voor Myron gedaan! Wat een super actie
van groep 4!

BERICHT GOEDE DOELEN COMMISSIE
Op woensdag 14 juni jl. hebben alle kinderen de
sponsorloop gelopen voor het opvangcentrum
Casa Amanecer in Nicaragua, een van de
projecten van de stichting Fracarita. De afgelopen
weken hebben de kinderen het sponsorgeld
opgehaald en de opbrengst is het geweldige
bedrag van € 4.157,85.
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DATA EN INFORMATIE SCHOOLJAAR
2016 – 2017
De jaarkalender voor schooljaar 2017-2018 met
alle belangrijke data ontvangt u, evenals de
schoolgids, digitaal in de eerste week na de
zomervakantie. Wij stellen u door middel van
onderstaande berichten alvast op de hoogte van de
belangrijkste data, aangevuld met het gymrooster.

GYMROOSTER

SCHOOLVAKANTIES
Vakanties

Data

Herfstvakantie

Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20
oktober 2017
Maandag 25 december 2017 t/m
vrijdag 5 januari 2018
Maandag 12 februari 2018 t/m
vrijdag 16 februari 2018
Maandag 2 april 2018
Vrijdag 27 april 2018 t/m vrijdag 11
mei 2018
Donderdag 10 mei 2018 en vrijdag
11 mei 2018 (meivakantie)
Maandag 21 mei 2018
Maandag 9 juli 2018 t/m vrijdag 17
augustus 2018

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

STUDIEDAGEN / VRIJE DAGEN
Naast de vakanties is er een aantal studiedagen
gepland. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij.
Dag

Datum

Reden

Dag

Groep

Maandag

4
september
2017
4 oktober
2017
6
december
2017
19 januari
2018
5 maart
2018
22 juni
2018
6 juli 2018

Studiedag

Hele
dag

Alle
groepen

Studiedag

Hele
dag
Hele
dag

Alle
groepen
Alle
groepen

Hele
dag
Hele
dag
Hele
dag
Hele
dag

Alle
groepen
Alle
groepen
Alle
groepen
Alle
groepen

Woensdag
Woensdag

Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Vrijdag

Studiedag

Studiedag
Studiedag
Studiedag
Calamiteitendag*

* Calamiteitendag
De calamiteitendag is gepland op vrijdag 6 juli
2018. Dit is een vrije dag voor de kinderen, indien
zich in het schooljaar geen calamiteit heeft
voorgedaan. Mocht dit wel het geval zijn geweest,
komen alle kinderen deze dag naar school volgens
de reguliere schooltijden. Verzuim op deze dag
wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de
Gemeente Veldhoven.
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Groep 3

Dinsdag

13.00 - 14.30 u

Groep 4

Dinsdag

09.15 - 10.00 u

Groep 5

Maandag

11.15 - 12.00 u

Donderdag

13.00 - 13.45 u

Groep 6

Vrijdag

08.30 - 10.00 u

Groep 7

Donderdag

09.00 - 10.30 u

Groep 8

Donderdag

13.45 - 14.30 u

Vrijdag

13.45 – 14.30

