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UITNODIGING
10
JAARVERGADERING
OUDERVERENIGING
e
Hierbij nodigen wij alle ouders uit voor de 10
algemene jaarvergadering van de Oudervereniging
van basisschool De Berckacker. Deze vindt plaats
dinsdag 24 april om 20:00 uur in de vergaderruimte
van de school.

KONINGSSPELEN
Op vrijdag 20 april is het zover! Dan vinden de
koningsspelen plaats. Dit jaar hebben we een
nieuwe opzet. Ben je nieuwsgierig, kom gezellig
kijken!!
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 spellencircuit
uitgezet rond de school.
Voor de groepen 1-2-3 bestaat het spellencircuit
uit 12 spelen. De kinderen worden verdeeld over
10 groepen . De hulpouders lopen mee met een
groepje en begeleiden ook de spelen.
Voor de groepen 4-5-6-7-8 bevat het spellencircuit
16 spelen. De hulpouders begeleiden een spel.

AGENDA JAARVERGADERING
1. Opening
2. Goededoelen commissie
3. Financieeljaaroverzicht
activiteitencommissie en schoolraad
4. Goedkeuring financieel verslag
5. Vaststellen bestuur
6. Rondvraag en sluiting

Nog enkele tips voor de koningsspelen:
- Ontbijt hebben we op school, lunch nemen de
kinderen zelf mee.
- De kinderen mogen iets in de kleur oranje
aantrekken of natuurlijk iets met rood, wit en
blauw.
- Trek dichte schoenen aan en kleding die vies mag
worden. De kinderen gaan rennen, springen,
kruipen, enz.
Het spelcircuit start om 9.30 uur en eindigt +/12.30 uur.
Met de Koninklijke groeten,
Werkgroep Koningsspelen

Aansluitend aan deze vergadering (rond 20:30 uur)
e
is de 128 schoolraad vergadering; hierbij zijn de
ouders natuurlijk ook van harte welkom.
e

AGENDA 128 SCHOOLRAADVERGADERING
24 april 2018, 20.30-21.30 uur
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige vergadering
4. Statuten/huishoudelijk regelement
5. Speerpunten:
a. Communicatie en ouderparticipatie:
b. Gezonde school:
6. Openstaande vergaderpunten
7. Aangedragen vergaderpunten
8. Rondvraag
9. Sluiting
WIST JE DAT…………..
Groep 8 bezig is met de Eindcito?
Groep 7 gestart is met de Entree-toets?
Aanstaande vrijdag de Koningsspelen zijn?
Volgende week donderdag De Berckackerdag is?
Het daarna vakantie is?

LAATSTE SCHOOLFRUITLEVERING
Morgen krijgen de kinderen voor de laatste keer
schoolfruit aangeboden.
Dus vanaf aanstaande vrijdag nemen de kinderen
zelf weer een gezond tussendoortje mee.
Een speciaal bedankje voor alle ouders die ons
hebben geholpen met het snijden en “hapklaar”
maken van het fruit.
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HULPOUDERS
Voor de groepen 6, 7 en 8 zijn we nog op zoek
naar ouders die mee willen/kunnen helpen bij het
mozaïekproject. Het project start meteen nà de
meivakantie en de lessen vinden plaats op de
maandagen m.u.v. maandag 21 mei, dit wordt
dinsdag 22 mei. U kunt zich opgeven bij de
leerkracht(en) van uw kind(eren).

AGENDA
17 t/m 24 april
17/18/19 april
19 April
20 april
26 april
27 april
24 en 25 mei

Entreetoets groep 7
Eindcito groep 8
Laatste keer schoolfruit
Koningsspelen
Berckackerdag
Vrije dag en start
meivakantie
Peanutbaltoernooi
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