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gemaakt wat de verschillende groepen, hieronder
verstaan.

BERCKACKERDAG’!
26 april 2018, eindelijk is het zover
Een dag met volop PLEZIER, VEILIGHEID en
SPORTIVITEIT voor allemaal!

Alle klassen hebben lessen gehad waarin ‘spellen
creëren’ centraal stond. Deze lessen stonden in
teken van de kernwaarden voor het buitenspelen,
ook werd er hierbij teruggepakt naar de
groepsrollen. In vier verschillende lessen werkten
de leerlingen, in groepjes, naar een eigen spel. In
de eerste les stond vooral differentiëren in
bestaande spellen centraal. In de lessen daarna
zijn leerlingen met een gekozen materiaal (of geen
materiaal) zelf een spel gaan bedenken met eigen
regels. Alle gemaakte spellen staan op
spelkaarten, die we in de pauzes kunnen gaan
gebruiken. Voor de Berckackerdag zijn deze
kaarten zichtbaar in de grote hal.
Ook wordt er een start gemaakt met de aankleding
van het schoolplein. Op alle pleinen komen
Pleinplakkers; inspirerende kleurrijke vormen die
kinderen uitdagen tot spelen.

Pleinspelen
Zoals u weet heeft het team van de Berckacker
gekozen om ‘Pleinspelen’ te koppelen aan de
thema’s ‘Democratie’ en ‘Identiteit’. Om mede
inhoud te geven aan deze thema’s is aan het begin
van het schooljaar een projectgroep opgestart.
Hierin participeren Henny van Nunen en Rietje
Wijnings vanuit de Berckacker, Ot Ottenheim en
Denice van Amstel, van Brede School Veldhoven
en Eline Witmer, stagiaire van Brede School
Veldhoven. De leerlingenraad, kinderen en
leerkrachten hebben met elkaar helder gekregen
hoe ‘Pleinspelen’ er uit moeten zien en wat er
verwacht wordt van elkaar. Wij willen u graag weer
even meenemen in het gelopen proces.

De Berckackerdag staat in het teken van:

Bij aanvang zal het schoolmanifest ‘Pleinspelen’
officieel onthuld worden en vanaf de
Berckackerdag door ons allen gehanteerd. Het
manifest is zichtbaar bij iedere ingang van het
schoolgebouw en op de deuren van alle groepen.

Kernwaarden
In samenwerking met de kinderen en de
leerkrachten is er een manifest ‘Pleinspelen’
ontstaan. Plezier, veiligheid en sportiviteit zijn de
drie belangrijke pijlers, waar ieder spel aan moet
voldoen. Zowel als een leerling alleen speelt, als
wanneer de leerling samen speelt. Daarnaast
hanteren we met elkaar op school de kernwaarden;
respect, samenwerken, discipline, beheersing,
vertrouwen, weerbaarheid.

Wij wensen alle kinderen een hele fijne
speeldag!

BERICHT GOEDE DOELENCOMMISSIE
Ook dit jaar is er weer een sponsorloop voor alle
kinderen van onze school, en wel op
woensdagochtend 13 juni. Net zoals vorige jaren
gaan alle groepen ( K t/m 8) gedurende de ochtend
rondjes (hard)lopen rond het grasveld achter de
gymzaal. De bovenbouw (groepen 5 t/m 8) loopt
hele rondes en de onderbouw (groepen K t/m 4)
loopt halve rondjes.
Hoe dat allemaal precies gaat verlopen wordt in
een latere info duidelijk gemaakt.
Dit jaar werken we samen met de stichting Wings
of a Brighter Future. Deze stichting heeft als doel
het bevorderen, financieren en stimuleren van

Hoe hebben wij toegewerkt naar de
Berckackerdag?
Kinderen vanaf groep 3 t/m 8 hebben sportkliko’s
gekregen. Een van de stagiaires van Brede School
Veldhoven heeft deze verschillende kliko’s
geïntroduceerd in de klassen en heeft aandacht
gegeven aan de verschillende materialen en wat
hiermee gedaan kan worden. Ook zijn de leerlingen
aan de slag gegaan met het bedenken wat er
onder de verschillende kernwaarden wordt
verstaan. In de klas hebben zij, samen met hun
leerkracht, hierover gesproken en een verkenning
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onderwijs voor kansarme jonge kinderen in
Rwanda.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het
opzetten van ECD centers (Early Childhood
Development)/pre-schools voor kinderen van 3 tot
6 jaar. Deze kinderen krijgen een lesaanbod waarin
voorbereidend reken- en taalonderwijs en de
ontwikkeling van motorische, sociale, emotinele en
creatieve vaardigheden centraal staat. Wanneer zij
na zo’n 3 jaren pre-school naar de lagere school
gaan, zijn zij beter voorbereid.
Afgelopen jaar hebben we een link gelegd tussen
de sponsorloop en het project vanuit Burgerschap,
participatie. Dit jaar willen we dat wederom doen,
informatie hierover volgt na de meivakantie in de
Nieuwsbrief.
Dinsdag 22 mei zijn er gedurende de ochtend
gastlessen/presentaties in de hal van de school,
gegeven door vrijwilligers van de stichting.
Zo hopen wij de kinderen ook dit jaar weer warm te
maken voor het verzamelen van zoveel mogelijk
sponsoren voor dit prachtige project!
Goede doelencommissie

SCHOOLKORFBALTOERNOOI
Schoolkorfbaltoernooi 2018
Zaterdag 21 april hebben wij een korfbaltoernooi
bij SDO gehad. We hebben een keer gelijk
gespeeld en de rest gewonnen. We zijn
KAMPIOEN! We hebben 2 bekers gewonnen, een
wisselbeker en een gewone beker.
We zijn er erg trots op!
Groetjes Emma B, Sophie, Merle, Lieke, Raylinn.

WIST JE DAT…………..
Groep 8 na de eindcito gezellig met de klas is gaan
bowlen ?
Groep 7 klaar is met de Entree-toets?
De Koningsspelen zeer geslaagd waren?
De Plus sponsor is van de producten voor de
smaaklessen tijdens de Berckackerdag?
Het schoolplein opgepimpt wordt?
We iedereen een fijne, zonnige vakantie wensen?

SCHOOLSPORT
Leerlingen van de Berckacker zijn de afgelopen
periode weer sportief bezig geweest op de
sportvelden en in de sporthal. Ze hebben nl.
meegedaan aan het tennistoernooi, schoolkorfbal,
schoolhandbal en schoolvoetbaltoernooi. Alle
kinderen hebben zich erg sportief en fanatiek
ingezet. We zijn trots op hen!
Proficiat met jullie prestatie!!
Namens alle leerlingen willen we de organisaties,
vrijwilligers en ouders bedanken voor een leuke,
sportieve en actieve middag.
Groep 7/8 gaat woensdag 25 april nog voetballen.
Wil je ze aanmoedigen, dat kan bij Marvilde vanaf
15:30 uur. Succes jongens!!
Schoolsport Antoinette Simons

AGENDA
26 april
27 april
16 mei
21 mei
24 en 25 mei

Berckackerdag
Vrije dag en start
meivakantie
Koffieochtend
Vrij i.v.m. Tweede
Pinksterdag
Peanutbaltoernooi
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