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SCHOOLFRUIT DEZE WEEK
Deze week krijgen de kinderen op
woensdag/donderdag en vrijdag de volgende
groente-en fruitsoorten:
 Meloen
 Tomaat
 Mango

De tijd dat de groep niet in de hal aanwezig is zal
er in de klas door de eigen leerkracht een leuke
invulling worden gegeven aan de dag
LET OP: Deze week zal het schoolfruit op
woensdag, donderdag, vrijdag aangeboden worden
zodat we tijdens de carnavalsviering een fruitbuffet
kunnen serveren!
Verder willen wij u vriendelijk verzoeken om de
kinderen geen losse attributen (zoals zwaarden,
geweertjes, enz.) mee te geven en beslist geen
confetti en spuitbussen.
Zoals bij elk thema wordt ook nu de school weer
mooi versierd. We zijn nog op zoek naar ouders die
op 31 januari even tijd hebben om vanaf 08.30u
even mee te helpen.
Alvast bedankt en alaaaaaf!
De carnavalscommissie

WIJZIGING SCHOOLFRUITDAG
Onze vaste leverdag voor het schoolfruit is
maandag geworden. Om de kwaliteit van het fruit te
waarborgen willen we het fruit met ingang van
volgende week dinsdag voortaan gaan uitdelen op
dinsdag/woensdag/donderdag.
Secretarieel Team

SCHOOLRAADVERGADERING
Maandag 29 januari 2018, 20:00 uur – 21.30 uur
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige vergadering(en)
4. Invulling voorzitterschap
5. Speerpunten:
ouderbetrokkenheid en gezonde school
6. Openstaande vergaderpunten
7. Aangedragen vergaderpunten
8. Rondvraag
9. Sluiting
Volgende vergaderingen:
14 maart 2018, 24 april 2018, 14 juni 2018

CARNAVAL 2018
Nog even en dan barst het carnavalsfeest weer los
op De Berckacker.
Dit jaar luiden we het carnavalsfeest de dagen voor
carnaval al een beetje in door er twee dolle dagen
aan toe te voegen. Dit houdt het volgende in:
Woensdag 7 februari: Pyjamadag.
Alle kinderen mogen die dag in pyjama naar school
toe komen.
Donderdag 8 februari: Gekke haren- en
hoedjesdag.
Alle kinderen mogen zich die dag een gek kapsel of
hoofddeksel aanmeten. Daarbij willen we wel graag
dat het gezicht van de kinderen goed zichtbaar is.
Houd er wel rekening mee dat op deze twee dagen
het reguliere programma gedraaid wordt (inclusief
eventueel toetsen, buiten spelen, gymmen,
handvaardigheid, etc.)

SCHOOLMELK
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen
gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook
op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om
op onze school schoolmelk aan te bieden. Al voor
28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de kleine
en/of grote pauze een lekker koud pakje verse
melk krijgen. Interesse? Ga dan naar
www.schoolmelk.nl en sluit een abonnement af.
Drie weken na afsluiten van het abonnement start
de levering van de melk.
Secretarieel Team

Vrijdag 9 februari hebben we de carnavalsviering
op school. De kinderen komen eerst allemaal
verkleed in de eigen klas waarna er in de hal een
gezamenlijke opening van de dag zal zijn. Hierna
volgt een wisselend programma:
De kleutergroepen hebben deze ochtend samen
met Korein een gezellige carnavalsinvulling.
Voor de groepen 3 t/m 8 is er een speciaal
programma in de hal. Dit programma bestaat uit
een spel en natuurlijk wat tijd om eventueel te
hossen.
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BIJLAGE:
Biebbabbel januari
Flyer buitenschools aanbod acteren
AGENDA:
Dinsdag 30 januari: Open ochtend nieuwe
leerlingen
Donderdag 1 februari: Open middag nieuwe
leerlingen
Vrijdag 9 februari: Carnavalsviering
12 t/m 16 februari: Voorjaarsvakantie
Woensdag 21 februari: Koffieochtend 8.30- 9.30 u.
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