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

De overige groepen nemen de kerststukjes mee
naar huis, om er iemand anders blij mee te maken.
Kerstcommissie
SCHOOLSCHAATSEN
Op de Plaatse in Veldhoven-Dorp is de
schaatsbaan weer opgebouwd. Voor de
kerstvakantie kunnen basisscholen daar op gezette
tijden per groep gebruik van maken. Voor de
Berckacker gaat groep 7 op donderdag 14
december, groep 6 op vrijdag 15 december en
volgende week dinsdag gaat groep 5. Wij wensen
de kinderen veel (veilig) schaatsplezier.
HERINNERING
Donderdag 14 december om 20.00 uur vindt de
jaarvergadering van de oudervereniging plaats.
Aansluitend aan deze vergadering ( 20.30 uur) is
de schoolraadvergadering. Beide vergaderingen
zijn in de vergaderruimte van de school.

KERSTSFEER
Na een sfeervolle Sinterklaastijd is de school
alweer omgetoverd in Kerstsfeer. Fijn om te zien
dat er ouders zijn die ons hierbij ondersteunen! Een
speciaal dank je wel voor meneer Jan die zoals elk
jaar de Kerststal heeft opgebouwd. Het is weer de
moeite waard om een bezoekje te brengen aan
onze mooi ingerichte hal.

AGENDA
19 december: Kerstworkshop + Xmasshow
21 december: Kerstviering (17.00 – 18.30 uur)
25 december 2017 t/m 5 januari 2018:
Kerstvakantie
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KERSTSTUKJES
Kunt u ervoor zorgen dat uw kind uiterlijk
donderdag het 'bakje' voor het kerststukje mee
naar school heeft genomen?
Het betreft de onderkant van een pak melk of
andere drank van 1.5 liter. Het is belangrijk dat dit
formaat kloppend is in verband met de
veiligheid/omvallen van het kerststukje. Daarnaast
worden in de voorbereiding de maten van de oase
daarbij aangehouden.
De kerststukjes van de groepen 7 en 8 gaan zoals
vorige week in de nieuwsbrief is aangegeven naar
een goed doel. Dat goede doel is de Voedselbank.
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