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SCHOOLFRUIT DEZE WEEK
Deze week krijgen de kinderen op
woensdag/donderdag en vrijdag de volgende
groente-en fruitsoorten:
 Waspeen
 Mandarijn
 Peer

LIEVE KINDEREN EN BESTE OUDERS
Buiten wordt het weer vroeg donker, de pepernoten
en taaitaaipoppen liggen in de winkels en het
begint te kriebelen bij de kinderen. Het belooft weer
een gezellige en spannende tijd te worden.
Komende zaterdag komen Sinterklaas en zijn
Pieten weer aan in Nederland. En gelukkig… ook
dit jaar hebben ze weer tijd gevonden om een
bezoekje aan onze school te brengen!

Op dinsdag 21 november mogen alle kinderen
hun schoen zetten in de klas.
Op dinsdag 5 december zal de Sint een bezoek
brengen aan onze school. Dit jaar zal de
Goedheiligman onze school wederom in de middag
bezoeken. De groepen K t/m 5 wachten de Sint op
in de grote hal waarna zij gaan genieten van een
leuke, interactieve Sint- en Pietenshow.
We zullen de Sint aan het einde van de middag
gezamenlijk uitzwaaien, dit zal plaatsvinden op de
speelplaats bij de gymzaal. Bij slecht weer zullen
we de Sint met alle kinderen binnen in de hal
uitzwaaien. U bent van harte welkom om met ons
Sinterklaas en zijn Pieten uit te zwaaien! Na het
uitzwaaien gaan alle kinderen nog even terug naar
de klas zodat ze vanuit daar naar huis kunnen.

RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN
Volgende week vrijdag, 24 november, krijgen alle
kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar mee
naar huis. Het rapport is dan ook zichtbaar in het
ouderportaal van Parnassys.
Op 28, 29 en 30 november vinden de
oudergesprekken plaats, waarvoor u gisteren via
Parnassys een uitnodiging heeft ontvangen om uw
voorkeurstijd aan te geven. Het is van belang dat u
bij elk dagdeel uw voorkeur aangeeft, dus of u kunt,
maar ook als u niet kunt. Dit om te voorkomen dat
u een uitnodiging krijgt op een voor u minder
geschikt moment. U kunt tot dinsdag 22 november
via het ouderportaal van Parnassys een
voorkeurtijd aangeven. Hierna wordt de planning
gemaakt en ontvangt u de definitieve uitnodiging
van de tijd waarop het rapportgesprek voor uw
kind(eren) is ingepland.
Vanwege een storing bij Parnassys is het
mogelijk dat u bovenstaande uitnodiging niet
heeft ontvangen. In dit geval kunt u de datum
en het dagdeel van uw voorkeur tot dinsdag 22
november doorgeven via
berckacker@veldvest.nl.
De mogelijkheden zijn:
Dinsdag 28 november van 15.00 – 17.00 u. en van
18.00 – 20.00 u.
Woensdag 29 november van 13.00 – 15.00 u.
Donderdag 30 november van 15.00 – 17.00 u. en
van 18.00 – 20.00 u.
We werken aan een oplossing.

Dit jaar werken we op school in groep 3 en 4
rondom het thema van het Sinterklaasjournaal. De
kleutergroepen volgen een eigen programma
rondom het thema Sinterklaas. Op dinsdag 5
december nemen alle kinderen van groep 6 t/m 8
hun surprises mee naar school, om er samen een
gezellige dag van te maken.
Namens alle leerkrachten een fijne Sinterklaastijd
toegewenst!
De Sinterklaascommissie

Het Management Team
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HET BRENGEN VAN KINDEREN
We willen u als ouders herinneren aan de
afspraken die vorig schooljaar gemaakt t.a.v. het
brengen van de kinderen en welke zijn terug te
vinden in de schoolgids.
Gezien de drukte ’s morgens in de gangen en de
hal, vragen we u voortaan buiten afscheid te
nemen van uw kind. Bij de eerste bel om 08.20 uur
mogen de kinderen naar binnen en kunnen zij
meteen naar hun klaslokaal. De ouders van de
leerlingen uit de kleutergroepen gaan met hun
kinderen mee naar binnen. Voor deze kinderen
vinden we het belangrijk dat zij overgedragen
worden aan de leerkracht.

AGENDA:
15 november:
Start schoolfruit
24 november:
Eerste rapport gr. K t/m 8
28, 29 en 30 november: Rapportgesprekken
5 december:
Sint op school
6 december:
studiedag, alle kinderen
zijn deze dag vrij

De kinderen vanaf groep 3 komen zelfstandig het
schoolgebouw binnen. Wij vinden het belangrijk dat
kinderen in de basisschoolperiode leren om
stapsgewijs om te gaan met hun vrijheid. Dat heeft
te maken met zelfstandig worden en
verantwoordelijkheid nemen. De school stimuleert
de ontwikkeling van een positief zelfbeeld.
Zelfvertrouwen en sociale redzaamheid zijn daarbij
sleutelbegrippen.
Uiteraard kunnen ouders naar binnen lopen als zij
een korte boodschap hebben en/of een afspraak
willen maken met de leerkracht. Na schooltijd bent
u van harte welkom om een kijkje te nemen in de
groep en heeft de leerkracht meer tijd en aandacht
voor u en uw kind.
Het Management Team

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Vorige week donderdag deed De Berckacker mee
aan het Nationaal Schooltontbijt. Dit om het belang
van een goed, dagelijks ontbijt te onderstrepen.
De kinderen genoten van de heerlijke broodjes,
boterhammen, de yoghurt met muesli, het beleg en
het fruit en drinken.
Wij willen de ouders die meegeholpen hebben
bedanken voor hun inzet.
Etenswaren die overbleven zijn naar de
Voedselbank gegaan.
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