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AFSCHEID NEMEN VAN DE BERCKACKER
Na 9 jaar werkzaam te zijn geweest als leerkracht
op De Berckacker ga ik volgende week afscheid
nemen van deze school en bovenal van de
kinderen in de huidige groep 3.
Ik heb een nieuwe uitdaging gevonden als
leerkracht in een kleutergroep op Vrije Basisschool
de Regenboog in Eindhoven. Het voelt voor mij
ergens een beetje als niet af om midden in het
schooljaar afscheid te nemen maar aan de andere
kant heeft afscheid nemen voor mij altijd een
dubbele lading.
Ik kijk er erg naar uit om binnen een heel ander
onderwijsconcept mijn plek te gaan vinden.
Ik wil u via deze weg heel hartelijk bedanken voor
de samenwerking in de afgelopen jaren!
Groeten, Mirjam Govers

SCHOOLFRUIT DEZE WEEK
Deze week krijgen de kinderen op
dinsdag/woensdag en donderdag de volgende
groente-en fruitsoorten:
 Meloen
 Appel
 Peer

AGENDA:
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.

EVEN VOORSTELLEN
Sinds kort heb ik zitting genomen in de schoolraad.
Ik ben Barbara Rehorst, moeder van Floor van 5
jaar (groep 1-2 juf Yolanda en juf Nicole), en van
Susan van net 3 jaar (Peuterspeelzaal).
Naast moeder werk ik ook als onderwijsadviseur bij
Onderwijs Maak Je Samen. Mijn hart ligt dan ook al
jaren bij het onderwijs en ik vind het leuk om na te
denken over het reilen en zeilen binnen scholen.
Vandaar dat ik nu zitting heb genomen in de
schoolraad van De Berckacker. Namelijk toch de
plek waar mijn oudste vele uren van de dag
doorbrengt (met veel plezier overigens).
Het is interessant dat de thema’s
‘ouderbetrokkenheid’ en ‘de gezonde school’ op dit
moment belangrijke items zijn in de schoolraad.
Mocht je vragen hebben aan mij, of iets hebben dat
van belang kan zijn voor alle ouders of de
schoolraad, aarzel dan niet en spreek me aan. Elke
donderdag en vrijdag ben ik te vinden bij het
brengen en halen van Floor bij het kleuterplein.
PS, misschien spreek ik een van jullie binnenkort
nog wel, we zoeken namelijk nog nieuwe ouders
voor de schoolraad!
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