NIEUWSBRIEF
De Berckacker – 20 december 2017 nr. 16
VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2018 –
2019
Herfstvakantie
15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie
24 dec.2018 t/m 04 jan.2019
Voorjaarsvakantie 04 t/m 08 maart 2019
e
2 Paasdag
22 april 2019
Koningsdag
27 april 2019
Meivakantie
22 april t/m 03 mei 2019
Hemelvaart
30 t/m 31 mei 2019
e
2 Pinksterdag
10 juni 2019
Zomervakantie
08 juli t/m 16 augustus 2019

KERSTWENS

Getekend door Guusje Bekema, groep 6A

Het Management Team, team en kinderen van
Basisschool De Berckacker wensen iedereen een
hele fijne vakantie, gezellige feestdagen en een
voorspoedig 2017!
Wij zien iedereen graag weer op maandag
8 januari 2018 op school.
KERSTMIS
Voor de duidelijkheid nog even de schooltijden van
donderdag a.s.
Deze zijn zoals altijd van 8.30 - 14.30 uur.
Het kerstdiner vindt plaats op donderdag 21
december van 17.00 – 18.30 uur in de klas van uw
kind(eren). Vanaf 16.50 uur zijn de kinderen
welkom op school zodat we om 17.00 uur kunnen
beginnen.
Op vrijdag 22 december is de school om 14.30 uur
uit.

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

XMAS-SHOW
Dinsdagmiddag 19 december hebben alle kinderen
en leerkrachten genoten van de Xmas-show. Elke
groep had een klein optreden verzorgd rondom het
thema Kerst. De show vond plaats in de sfeervol
versierde en aangeklede hal.

TYPETUIN
Op donderdag 8 maart 2018 om 14:45uur start op
onze school de vernieuwde typecursus van de
Typetuin. Onlangs ontving u hier meer informatie
over. Indien u uw kind inschrijft vóór 1 januari
2018 ontvangt u €25,- korting op het cursusgeld. U
betaalt dan €150,- in plaats van €175,-.
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden.
(kies voor de rechter variant, klassikaal).De korting
wordt automatisch verrekend.
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl of bel
naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, want
vol=vol.
Voor nu wensen we u alvast gezellige feestdagen
toe en een spetterend begin van het nieuwe jaar!

BEDANKT
Namens alle kinderen en leerkrachten van
De Berckacker een woordje van dank aan de
ouders die ervoor gezorgd hebben dat de
workshop kerststukjes maken geslaagd is! De
resultaten zijn fantastisch en de kinderen zijn
enthousiast aan het werk geweest.

Nienke Beliën
Team de Typetuin
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AGENDA
21 december: Kerstviering (17.00 – 18.30 uur)
25 december 2017 t/m 5 januari 2018:
Kerstvakantie
19 januari: studiedag, alle kinderen zijn deze dag
vrij
24 januari: Peuterkijkmiddag.
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