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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker 8 januari 2020  nr.10 
 
KIJKMIDDAG OP BREDE SCHOOL DE BERCKACKER 

Op woensdagmiddag 22 januari 2020 van 13.30 uur tot 14.30 uur organiseert  
Brede School De Berckacker een kijkmiddag. Op deze middag zijn alle jonge kinderen en hun 
ouders, die een kijkje willen komen nemen op de dagopvang en het peuterwerk van Korein of op BS 
De Berckacker, van harte welkom. 
Deze middag is met name bedoeld voor ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind of op 
een plaats in de dagopvang of het peuterwerk van Korein. Terwijl de kinderen mogen spelen in de 
groepen van Korein of in een kleutergroep, kunnen de ouders zich op informele wijze, onder het 
genot van een kopje koffie of thee, laten informeren over de gang van zaken op Brede School 
De Berckacker. Er is ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Het Management Team 
 

 
 

NATIONALE VOORLEESDAGEN 2020 
Op woensdag 22 januari starten de jaarlijks terugkerende Nationale Voorleesdagen.  
Het doel van deze voorleesdagen is het onder de aandacht brengen van het belang van voorlezen. 
Voorlezen draagt immers positief bij aan de ontwikkeling van de taal- en leesvaardigheid van 
kinderen, bevordert de leesmotivatie en het plezier in lezen en stimuleert de sociaal-emotionele, 
cognitieve, creatieve en culturele ontwikkeling.  
Bij de kleutergroepen wordt de opening verzorgd door de bibliotheek, waarbij het winnende 
prentenboek gepresenteerd zal worden. Tijdens deze dagen (van 22 januari t/m 31 januari) zal er in 
de groepen 3 tot en met 8 iedere dag 15 minuten voorgelezen worden.  
We zijn op zoek naar ouders en/of grootouders die het leuk vinden om in de groepen 3 t/m 8 een 
prentenboek, een verhaal of een stuk uit een leesboek voor te lezen en zo mee te helpen bij de 
opening van de Nationale voorleesdagen. 
Samen met u kijken we naar welk boek geschikt is voor welke groep en maken we een keuze in 
welke groep u voor kunt lezen op woensdag 22 januari. 
U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar juf Hannie, h.coppelmans@veldvest.nl  
We hopen op een aantal enthousiaste ouders/grootouders! 
 
Doet u met ons mee en leest u thuis ook extra voor aan uw kind(eren) tijdens deze dagen? 
 

Namens de leescoördinatoren, 
Laura van de Wiel 

Hannie Coppelmans 
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SCHOOLRAADVERGADERING 
Woensdag 22 januari 2020 
20.00-21.30 uur 
 
AGENDA 
22 januari   Peuterkijkmiddag 
31 januari  Tweede rapport kleuters 
5 februari   Studiedag, alle kinderen zijn die dag vrij 
21 februari   Carnavalsviering 
24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 
6 maart   Tweede rapport groepen 3 t/m 8 
 
BIJLAGE 
Flyer WIJS samen sportief 
Kliederkerk Veldhoven 
 

 
 

 OP DE WEBSITE 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Groep 6 

https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuwsbrief_januari_2020_groep_6.pdf

