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6, 7 en 8 uitleg geven over de bedoeling van dit
project in het handvaardigheidslokaal.
Mocht u in de gelegenheid zijn om te helpen, dan
kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Graag zien we u dan op maandag 16 april bij de
uitleg.
We hopen dat alle kinderen veel plezier zullen
beleven aan het maken van deze prachtige
kunstwerken.
Astrid Verhoef en Henny van Nunen

PROJECT KUNSTWERK
Na de meivakantie starten we in alle groepen met
het project Kunstwerk. Het uitgangspunt van dit
project is Burgerschap en de 7 kernwaarden
(samenwerken, respect, plezier, vertrouwen,
beheersing, weerbaarheid, discipline), die in alle
groepen op dit moment aan bod komen.
Het thema voor de groepen K t/m 5 is “Iedereen
hoort erbij”. We hebben kunstenaar Theo Laurijsen
bereid gevonden om met deze groepen aan de
slag te gaan. De bedoeling is om met de groep
vanuit de kernwaarden een blijvend object te
maken, waarin de normen/waarden en wensen van
de groep worden verbeeld. Dit object gaat volgend
schooljaar mee met de groep, zodat hier steeds
naar kan worden terug verwezen.Voor de
bovenbouw (groep 6 t/m 8) hebben we kunstenares
Marlies Tops bereid gevonden om dit project met
ons vorm te geven. De bedoeling is dat elk kind
een picto, die met één van de 7 kernwaarden te
maken heeft, in mozaïek op een stoeptegel
uitwerkt.Uiteindelijk zullen deze stoeptegels na de
zomervakantie in de stoepen van de Heikant
worden geplaatst.

VERVANGINGSPERIKELEN
In de media is veel aandacht voor het tekort aan
leerkrachten en met name het tekort aan
vervangende leerkrachten. De afgelopen weken en
ook vandaag hebben wij dit op De Berckacker in de
praktijk gemerkt. Vandaag waren twee leerkrachten
afwezig door ziekte. Er was geen vervanging
beschikbaar. Juf Astrid heeft in groep 4 gewerkt.
Juf Henny en juf Rietje hebben elkaar afgewisseld
in groep 5. Dat betekent dat onze collega’s
vandaag hun eigen werkzaamheden afgezegd en
verplaatst hebben. Tot nu toe hebben we elke keer
dat er geen vervanging was, het intern op weten te
lossen en geen leerlingen naar huis hoeven sturen.
LEZING DYSLEXIE EN LEERPROBLEMEN
Vanavond is er bij de bibliotheek een lezing over
dyslexie en leerproblemen.
Voor meer info klik hier

Voor de groepen 6 t/m 8 zijn wij voor dit project op
zoek naar hulpouders, die willen helpen bij de
uitvoering en de veiligheid mee willen waarborgen.

AGENDA
27/28/29 maart
2 april

De data en tijd waarop deze lessen gepland zijn:
Datum
8.40-9.40
9.50-10.50 11.0012.00
Maandag 14
Groep 6
Groep 7
Groep 8
mei
Dinsdag 22
Groep 6
Groep 7
Groep 8
mei
Maandag 28
Groep 6
Groep 7
Groep 8
mei
Maandag 11
Groep 6
Groep 7
Groep 8
juni
Maandag 18
Groep 6
Groep 7
Groep 8
juni
Maandag 25
Groep 6
Groep 7
Groep 8
juni

5 april
10 april
17 t/m 24 april
17/18/19 april
20 april
26 april
27 april

Rapportgesprekken
Tweede paasdag, alle
kinderen zijn vrij.
Verkeersexamen groep 7
Schoolfotograaf
Entreetoets groep 7
Eindcito groep 8
Koningsspelen
Berckackerdag
Vrije dag en start
meivakantie
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Notulen Schoolraadvergadering

Op maandag 16 april om 14.30 uur zal Marlies
Tops aan de hulpouders en leerkrachten van groep
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