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Wilt u zich opgeven als begeleider voor deze dag
? Dan kunt u dit doorgeven aan:
Groep 1-2-3: Juf Yolanda of Juf Nicole
Groep 4-5-6-7-8: Juf Linda of meester Leo.

GEBOREN
Op zaterdag 10 maart zijn meester Joey van groep
7 en zijn partner Loraine de trotste ouders
geworden van dochter Chloë. Wij wensen hen veel
geluk met deze gezinsuitbreiding

Werkgroep Koningsspelen.

PASEN
Namens de school willen we iedereen bedanken
die heeft meegeholpen met het versieren voor
Pasen. Het ziet er weer gezellig uit.

BOOMFEESTDAG
Op woensdag 14 maart was het boomfeestdag. De
leerlingen van groep 7 hebben deelgenomen aan
deze dag.
Dit jaar was er een extraatje: de kinderen hebben
zaadbommen gemaakt en gegooid. Voor het
gehele bericht van IVN klik op onderstaande link
IVN_Boomfeestdag

HERINNERING
Denkt u nog aan het invullen van de
oudertevredenheidsenquete? Dit is nog mogelijk tot
23 maart aanstaande.
Ook de gespreksplanner voor de
rapportgesprekken moet nog door een aantal
ouders worden ingevuld. Morgen wordt het rooster
gemaakt. Mocht u niet gereageerd hebben, dan
worden de gesprekken automatisch ingepland.

KONINGSSPELEN
Op vrijdag 20 april is het zover! Dan vinden de
koningsspelen plaats. We hebben dit jaar een
nieuwe opzet, waarbij we veel hulp kunnen
gebruiken.
De leerlingen van De Berckacker worden
opgesplitst in 2 groepen: Groep 1-2-3 en groep 4-56-7-8.
Voor beide groepen wordt een spelencircuit
uitgezet rond de school.
Voor de groepen 1-2-3 bestaat het spelencircuit uit
12 spelen. De kinderen worden verdeeld over 10
groepen en u, als ouder, bent samen met een
andere ouder de begeleiding.
Voor de groepen 4-5-6-7-8 bevat het spelencircuit
16 spelen. Bij deze spelen zoeken we ouders die
het spel begeleiden. ( eenvoudige, duidelijke
spelen)

WIST U DAT….
De school een nieuwe geluidsinstallatie heeft
aangeschaft. De geluidsinstallatie is geschonken
door de oudervereniging. Wij willen hen hier
hartelijk voor bedanken!
Tijdens de koningsspelen zal deze voor het eerst
gebruikt gaan worden.

AGENDA
23 maart
27/28/29 maart
2 april
10 april

Het spelcircuit start om 9.30 uur en eindigt +/12.30 uur.
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Tweede Rapport
Rapportgesprekken
Tweede paasdag, alle
kinderen zijn vrij.
Schoolfotograaf

