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GOEDE DOELEN ACTIE TUSSEN SINT EN
KERST 2017
Zoals u van ons gewend bent, besteden wij ieder
jaar tussen Sint en Kerst aandacht aan een goed
doel. Nadat we afgelopen jaren donaties hebben
gedaan aan verschillende doelen in Nederland en
daarbuiten, willen we dit jaar het doel heel dichtbij
houden, namelijk onze eigen speelplaats. Dit jaar
zijn we op school bezig met het thema spelen,
bewegen en gezonde voeding. De activiteiten
rondom dit thema zijn gestart en monden uit in de
Berckackerdag. Als team hebben we besloten om
een bijdrage te leveren aan dit thema, in de vorm
van een donatie die de speelplaats ten goede
komt.
Goede doelen commissie

Deze week krijgen de kinderen op
woensdag/donderdag en vrijdag de volgende
groente-en fruitsoorten:
 Waspeen
 Mandarijn
 Sinaasappel
VOORLEESWEDSTRIJD
Dinsdag 28 november vond de finaleronde van de
voorleeswedstrijd van De Berckacker plaats. Vijf
leerlingen uit de groepen 7 en 8 streden om de eer
en maakten het de jury erg lastig. Uiteindelijk won
Babs van Giesen uit groep 8 en zij gaat De
Berckacker vertegenwoordigen bij de wedstrijd in
De Schalm waar de voorleeskampioen van
Veldhoven gekozen wordt.
Nogmaals van harte gefeliciteerd Babs!

UITNODIGING JAARVERGADERING
OUDERVERENIGING
Hierbij nodigen wij alle ouders uit voor de
algemene jaarvergadering van de Oudervereniging
van basisschool De Berckacker. Deze vindt plaats
donderdag 14 december om 20:00 uur in de
vergaderruimte van de school.
Agenda jaarvergadering 2017-2018
1. Opening
2. Financiële jaaroverzicht activiteitencommissie
en schoolraad
3. Goedkeuring financieel verslag
4. Goede doelen commissie
5. Vaststellen bestuur
6. Rondvraag en sluiting
Aansluitend aan deze vergadering (rond 20:30 uur)
is de schoolraad vergadering; hierbij zijn de ouders
natuurlijk ook van harte welkom.
Agenda Schoolraadvergadering
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige vergaderingen dd 14/09/2017
en 31/10/2017
4. Speerpunten: 1 groep of 2 groepen?
a. Communicatie en ouderparticipatie
b. Gezonde school
5. Wijzigingen functies schoolraad
a. Openstaande wijzigingen doorgeven aan de
KvK.
b. Recente emailadressen m.b.t. contact
6. Rondvraag
7. Sluiting

SINTERKLAASVIERING
We kijken terug op een geslaagde
Sinterklaasviering. Dank aan de
activiteitencommissie die er mede voor heeft
gezorgd dat de dag voor alle kinderen een groot
feest is geweest. We hebben samen Sinterklaas en
zijn Pieten uitgezwaaid en zien hen graag volgend
jaar weer terug op school.
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KERSTVIERING 2017
We gaan weer een leuke en gezellige kerstviering
tegemoet. Om dit zo goed mogelijk te laten
verlopen, ontvangt u van ons alle informatie.
Dinsdagochtend 19 dec. gaan we kerststukjes
maken en ‘s middags is er een Xmas--show door
en voor de kinderen (helaas niet voor ouders) van
de groepen K t/m 8, bij de kerststal in de hal. Elke
groep zal een kleine voordracht verzorgen rondom
het thema Kerst.
Donderdagavond 21 december vindt het
gezamenlijke kerstbuffet in de eigen groep plaats.

Kerstdiner
Op donderdag 21 december vindt het kerstdiner
plaats. We verwachten de kinderen vanaf 16.50 uur
op school zodat we om 17.00 uur met de viering
kunnen beginnen. We willen vragen of de ouders
van de kleuters bij het naar binnenkomen de
hoofdingang willen gebruiken. De kinderen van
Korein hebben namelijk op dat moment ook een
kerstviering. De ouders van de kinderen van de
groepen K tot en met groep 4 vragen wij om de
kinderen bij de deur van het lokaal af te zetten.
De eindtijd van de viering is om 18.30 uur.
Let op: De ouders mogen hun kind ophalen in
de eigen klas. Om half zeven wordt u dus weer op
school verwacht. Bij de ingang zal er een ouder
van de kerstcommissie staan die aangeeft wanneer
u naar binnen mag gaan, dit om alles ordelijk te
laten verlopen. Als u meerdere kinderen heeft
vragen wij u om als eerste het jongste kind op te
halen.
Vervolgens wordt er bij de kerststal in de grote hal
wat lekkers geschonken en de overgebleven
hapjes worden op schalen rondgebracht. U bent
hier tot 19.00 uur van harte welkom.

Kerststukjes
Vorig jaar hebben we prachtige kerstversierselen
gemaakt en dit jaar gaan we op dinsdag 19
december kerststukjes maken. De kerststukjes van
de groepen 7 en 8 gaan waarschijnlijk naar een
goed doel. De overige groepen nemen de
kerststukjes mee naar huis, waarmee iemand
anders blij gemaakt kan worden.
Voor het maken van de kerststukjes zijn we op
zoek naar bruikbare spullen die u thuis heeft liggen.
U hoeft hiervoor geen spullen te kopen.
Wel is het de bedoeling dat ieder kind een lange
kaars en een bakje (gemaakt van een melkpak,
inhoud 1,5 liter ) meebrengt. Dit bakje kunt u
thuis al op de juiste hoogte van 6 cm knippen.
Zie voorbeeld.
De kinderen mogen de materialen in de week van
11 t/m 15 dec. bij hun leerkracht inleveren. De
school zorgt voor oases en kerstgroen. Om er een
prachtig kerststukje van te maken kunnen we ook
dennenappels, hulst, skimmia, buxus en klimop
gebruiken. Misschien heeft u dit in de tuin staan.
Deze materialen graag meenemen op de dag dat
we de kerststukjes gaan maken.

Voorbereiding kerstdiner
De kinderen verzorgen samen met de ouders het
kerstdiner. We zien elk jaar dat u thuis geweldig uw
best heeft gedaan om veel lekkere dingen klaar te
maken. Dat stellen we heel erg op prijs. Kunnen we
dit jaar weer op u rekenen? Dit is geheel op
vrijwillige basis. De hapjes worden voor de eigen
groep gebruikt en deze kunnen om 16.50 uur
afgegeven worden bij de desbetreffende klas.
De kinderen kunnen zowel samen met andere
kinderen, als alleen met behulp van een ouder, de
hapjes voorbereiden. Om de hoeveelheid en
variatie per groep bij te houden maken we gebruik
van intekenlijsten. Deze hangen vanaf maandag 11
december bij de deur van elke groep. Hierop kunt u
aangeven wat uw kind graag wil maken. Kinderen
van de bovenbouw kunnen in overleg met u ook
zelf inschrijven. Op de lijsten staan suggesties. Met
het voorbereiden van het diner hopen we dat er in
iedere groep gevarieerde hapjes komen. Het is de
bedoeling dat de kinderen NIET iets maken voor
alle kinderen uit hun groep, maar een bord of
schaal is genoeg. De leerkracht zal de variatie en
hoeveelheden in de gaten houden en zo nodig
aangeven wanneer er voldoende is. Mochten er
hapjes over zijn dan worden die bij het ophalen van
uw kind uitgedeeld.

Voorbeeld bakje gemaakt van een melkpak:
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Tip: wilt u thuis een sticker met uw naam op de
schaal/bak plakken? Vorig jaar hielden
6 december:
wij namelijk
meerdere schalen op school over.
Vanuit school krijgen de kinderen een
12feestelijk
december:
drankje, borden en bestek.
19 december:
Kerstkaarten
21 december:
In deze periode worden er over en weer
25 december t/m 5 j
kerstkaarten uitgedeeld. We zouden het leuk
vinden, wanneer de kinderen ook dit jaar weer één
kerstkaart meenemen voor de hele groep in plaats
van een kaart per klasgenoot. De kaarten worden
dan in de klas opgehangen als kerstversiering. Wil
je toch een kaart persoonlijk aan een ander kind
geven dan vragen wij dit buiten schooltijd te
regelen.
Zoals ieder jaar staat er in de hal een grote
kerststal. U bent van harte welkom om deze te
komen bekijken.
Wij wensen iedereen een sfeervolle kerst toe,
De kerstcommissie
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AGENDA
6 december: Studiedag, alle kinderen zijn deze dag
vrij
12 december: Landelijke stakingsdag, de school is
gesloten.
19 december: Kerstworkshop + Xmas-show
21 december: Kerstviering (17.00- 18.30u.)
25 december 2017 t/m 5 januari 2018:
Kerstvakantie
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