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GEZINSGEGEVENS CONTROLEREN
Zou u in het ouderportaal van Parnassys uw
gezinsgegevens willen controleren!
We merken dat telefoonnummers, emailadressen
èn woonadressen niet altijd kloppen.
Secretarieel Team

VERKIEZING SPORTERS VAN HET JAAR
Op vrijdag 19 januari 2018 vindt de verkiezing van
de sportman, sportvrouw, sportploeg en sporttalent
van het jaar 2017 plaats, in Theater De Schalm in
Veldhoven. De sporters, die komen uit Veldhoven
of zijn aangesloten bij een Veldhovense
sportvereniging, worden beloond voor hun
sportieve prestaties. Brede School Veldhoven
vraagt eenieder te helpen met het verzamelen van
nominaties, van sporters die –in hun categorie- een
bijzondere prestatie geleverd hebben. Wij brengen
bijgaande flyer onder uw aandacht met de oproep
om met name nominaties voor sporttalent van het
jaar voor te dragen. Tot en met 30 november 2017
kan dit via de website van Sportgala Veldhoven via
www.sportgala-veldhoven.nl. De winnaars worden
gekozen door een deskundige, onafhankelijke jury.
Zie voor meer informatie bijgaande flyer.

OUDERBIJDRAGE
Graag wil ik mij even aan u voorstellen. Ik ben
Marije van den Berg en ben als opvolgster van
Lenneke Jansen de nieuwe penningmeester van
de Schoolraad.
Tijdens het schooljaar worden er allerlei activiteiten
georganiseerd, zoals het Sinterklaasfeest, de
Kerstviering, Carnaval, de Paasviering, de
Sportdag, e.d.
Voor deze activiteiten vragen wij een
ouderbijdrage.
De schoolraad heeft de ouderbijdrage voor alle
leerlingen uit de kleutergroepen t/m groep 8, voor
het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op: € 20,00
per leerling.
Voor kinderen, die tijdens het schooljaar instromen
en dus niet aan alle activiteiten zullen deelnemen,
hanteren wij uiteraard een aangepast bedrag.
Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag vóór
1 december 2017 over te maken op:
IBANnummer: NL65RABO.0183.6094.09
t.n.v. Schoolraad Basisschool De Berckacker,
onder vermelding van de naam en groepsnummer
van uw kind.
Voor alle duidelijkheid: in deze bijdrage is niet de
bijdrage voor het schoolkamp (groep 8)
opgenomen.
Indien er naar uw mening redenen zijn, waardoor u
de ouderbijdrage niet kunt voldoen, hoor ik dat
graag van u op onderstaande e-mailadres. Uw
reactie zal vertrouwelijk worden behandeld. Hebt u
verder nog vragen over de ouderbijdrage, dan hoor
ik het ook graag.

T
HEATER DE SCHALM 20.00 UUR
PORTTALENT SPORTPLOEG

VRIJDAG19 JANUARI
2018

AGENDA:
5 oktober:
16 t/m 20 oktober:
25 oktober:
31 oktober:
2 november:
8 november:

Landelijke onderwijsstaking
Herfstvakantie
Peuterkijkmiddag
Open ochtend nieuwe
ouders
Open middag nieuwe
ouders
Koffieochtend

BIJLAGE:
Flyer Brede School Veldhoven

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage,
Marije van den Berg, Penningmeester Schoolraad
Penningmeester.berckacker@gmail.com
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