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STUDIEDAG
Volgende week woensdag, 4 oktober zijn alle
kinderen vrij vanwege een studiedag voor het team
van BS De Berckacker.

SPEELGOEDBEURS
Waar:
Korein kinderplein Norenberg
Wanneer:
Zaterdag 28 oktober 2017
Tijd:
14.00 – 16.30 uur

KINDERPOSTZEGELS
Vandaag gaan de kinderen van groep 7 en 8 weer
op pad om kinderpostzegels te verkopen.

Hebben jullie ook speelgoed staan waar niet meer
mee gespeeld wordt, grijp dan nu je kans. Dit is de
manier om op te ruimen en daarnaast in een
ontspannen sfeer je eigen speelgoed te verkopen!
Meld je nu aan want VOL = VOL
Graag aanmelden via
M.vanderveen@koreinkinderplein.nl
Dit kan tot vrijdag 15 oktober.

KINDERBOEKENWEEK 2017.
Volgende week dinsdag 3 oktober wordt de
Kinderboekenweek geopend. Het thema van dit
jaar is ‘Gruwelijk eng’. Vertelclub Verve verzorgt
ook dit jaar de opening, alle kinderen mogen op 3
oktober in de ochtend van een verhaal van de
vertelclub genieten. Tevens wordt in alle groepen
het lied ‘Gruwelijk eng’ van Kinderen voor Kinderen
aangeleerd.
Tijdens de Kinderboekenweek houden we op De
Berckacker weer een schrijfwedstrijd. Voor de
jongste kinderen ( groepen K t/m 3 ) houdt dit in dat
zij een tekening mogen maken bij een titel van een
verhaal. De oudere kinderen ( groepen 4 t/m 8 )
schrijven een verhaal bij een zelfgekozen titel.
Binnen de groepen worden er 5 winnaars gekozen
door de leerkracht, waarna de kinderen uiteindelijk
de echte winnaar zelf kiezen. De winnaars van de
schrijfwedstrijd lezen hun verhaal voor of laten hun
tekening zien tijdens de gezamenlijke afsluiting op
vrijdag 13 oktober en winnen daarbij een leuke prijs
.

OP DE WEBSITE
NIEUWS UIT DE GROEPEN:
Groep 3
Groep 8
BIJLAGEN:
Flyer MadScience
AGENDA:
4 oktober:
5 oktober:
16 t/m 20 oktober:
25 oktober:
31 oktober:

Leescoördinatoren,
Hannie Coppelmans
Laura van de Wiel
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studiedag
landelijke onderwijsstaking
herfstvakantie
Peuterkijkmiddag
Open ochtend nieuwe
ouders

