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GEZONDE BERCKACKER
Vorig jaar zijn we begonnen met een evaluatie:
Hoe gezond is de Berckacker? Hier kwam een
aantal aandachtspunten naar boven.
Belangrijk hierin is om van meerdere personen een
mening te hebben. Daarom is u tijdens de
informatiemarkt de volgende vraag gesteld: Hoe
kunnen we de Berckacker gezonder maken?
We willen u bedanken voor de vele reacties en
opmerkingen die we gekregen hebben. Zowel op
papier als op de avond zelf. De manden fruit deden
hun werk en waren niet voor niets allemaal leeg.
De reacties hebben we bekeken en besproken. Er
was een aantal overeenkomsten met onze
aandachtspunten. We hebben de volgende punten
uitgekozen om als eerste mee aan de slag te gaan:
 Traktaties, gezonde traktaties. Hiervoor ligt al
een ideeën map op school met veel leuke
groente- en fruittraktaties.
 Aanbod tijdens activiteiten op school gezonder
maken. Zoals fruit in plaats van zakjes chips
uitdelen.
 Kijken hoe kinderen geïnformeerd kunnen
worden over gezond en bewust eten en
sporten binnen het bestaande
schoolprogramma. Kijken naar informatie rond
Nationale School Ontbijt.
 Kinderen en ouders meenemen in het proces
om bewuste keuzes te kunnen maken en het
belang hiervan te verduidelijken.
Nogmaals bedankt voor alle feedback en we gaan
er mee aan de slag. We hopen dat we hierbij ook
op uw medewerking kunnen rekenen. We zullen u
regelmatig op de hoogte houden van de stand van
zaken. De map met traktaties is te vinden in de
kleutergroepen én in de hal bij de ideeënbox.
Mocht u nog tips hebben, dan kunt u ons dit laten
weten. Dit kan via Johan Bierens, Jolanda Duizers
of Laura van de Wiel.
Werkgroep gezonde Berckacker

SCHOOLONTBIJT
Zoals u vorige week in de nieuwsbrief heeft kunnen
lezen, doen wij morgen mee aan het Nationaal
Schoolontbijt.
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat de
kinderen zelf een bord, beker en bestek mee
moeten nemen, voorzien van hun naam.
Het Secretarieel Team
SCHOOLFRUIT
Onze school gaat weer meedoen aan het Europese
Schoolfruitprogramma. Alle kinderen krijgen op 3
vaste dagen in de week gedurende twintig weken
een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de
ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te
eten. Voor u en onze school zitten er verder geen
kosten aan verbonden. De groente en
fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de
Europese Unie. Zij maken het mogelijk dat wij
20 weken lang aan het programma mee kunnen
doen.
Onze school krijgt vanaf week 46 (volgende week)
fruit en groente. Op woensdag, donderdag en
vrijdag hoeft u uw kind dus geen fruit of ander
tussendoortje mee te geven.
In de wekelijkse nieuwsbrief kondigen wij aan
welke soorten fruit/groente er worden aangeboden
zodat u, wanneer uw kind iets niet lust, alsnog fruit
mee kunt geven.

KOFFIEOCHTEND
Enkele keren per jaar is er een koffieochtend
waarop u in de gelegenheid wordt gesteld in
gesprek te gaan met het Management Team.
Jammer dat er vanochtend geen belangstelling
voor was.
De volgende koffieochtend is op woensdag
21 februari 2018 van 8.30 – 9.30 u.
Het Management Team

Hierbij kunnen we wel wat ouderhulp gebruiken.
Denk hierbij aan het verdelen van het fruit op een
dag zelf en mogelijk het snijden van bijvoorbeeld
appels in stukjes voor de onderbouw
Meer informatie over het EU schoolfruitprogramma
vindt u in bijgaande oudernieuwsbrief.
Secretarieel Team
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OP DE WEBSITE
NIEUWS UIT DE GROEPEN:
Groep 4A
BIJLAGE:
Oudernieuwsbrief EU-Schoolfruitprogramma
Biebbabbel november
AGENDA:
9 november
15 november:
24 november
28, 29 en 30 november
LEERLINGENRAAD DE BERCKACKER
De nieuwe leerlingenraad van De Berckacker stelt
zich graag aan u voor:
Lars Verouden groep 5, Fenne Jansen groep 6,
Jasper Jonker groep 7 en Senne Gabriëlse
groep 8.
De eerste vergadering vindt plaats op woensdag 13
december aanstaande. De notulen van de
vergaderingen zijn te lezen op het prikbord in de
hal.
De leerlingenraad.
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Nationaal Schoolontbijt
Start schoolfruit
Eerste rapport gr. K t/m 8
Rapportgesprekken

