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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker 5. Februari 2019  nr.12 
 
 
VOORLEESKAMPIOEN  
Luca uit groep 7 is afgelopen maandag voorleeskampioen van Veldhoven geworden. Wij feliciteren Luca van 
harte met deze knappe prestatie. 
 

 
 
OUDERTEVREDENHEIDSPEILING 
Afgelopen maandag heeft u een mail ontvangen met daarin het verzoek de enquête in te vullen, de link en 
gebruikersnaam. Mocht u dit nog niet gedaan hebben zou u zo vriendelijk willen zijn dit alsnog te doen. Mocht u 
niet kunnen inloggen of de vragenlijst niet kunnen vinden dan kunt u dit laten weten via 
berckacker@veldvest.nl. 

Marieke van der Avort 
Secretarieel Team 

 
BURGERSCHAP 
Burgerschap; van samen leren binnen de school naar maatschappelijke betrokkenheid.  
 

 
Dat is precies wat we dit schooljaar toegevoegd hebben aan de drie Burgerschapsthema’s; Democratie-
Groepsvorming, Identiteit-Rolneming en Participatie-Communicatie.   
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Dat wat kinderen met elkaar, in een jaarlijks terugkerende cyclus Burgerschap, binnen de school geleerd 
hebben, gaan we naar buiten brengen. Dat wil zeggen dat kinderen de opgedane kennis, competenties en 
vaardigheden, binnen genoemde thema’s in de groep, nu ook gaan inzetten tijdens een maatschappelijke 
relevante activiteit.  
 
In de eerste maanden van dit schooljaar stond thema 1: Democratie- Groepsvorming centraal. Waarbij we 
gestart zijn met samen leren, hoe doe je dat? Het uitgangspunt was het groepsgevoel en de toevoeging; 
samen erop uit! Dit alles was gekoppeld aan de kernwaarde ‘elkaar helpen binnen de groep’.  
 
Thema 2: Identiteit-Rolneming, in deze periode stellen we ons de vraag: Hoe komen onze groepsrollen ten 
goede aan samen leren, hoe doe je dat? Kinderen ontdekken eigen prominente groepsrol(len) en welke 
eigenschappen bij die verschillende rollen horen.  Kinderen worden in de gelegenheid gesteld hiermee 
te experimenteren in oefensituaties.  Binnen dit thema is toegevoegd dat we kinderen willen laten ervaren dat 
je als groep samen iets leuks of iets fijns kunt doen voor of met anderen, buiten de school.  
 
In dit kader hebben kinderen met de leerkracht gesproken over wat zij als groep belangrijk vinden bij helpen 
en het zorgen voor anderen, buiten de school. Iedere groep heeft een plan gemaakt, hoe hier een bijdrage 
aan te leveren. En dat willen we u graag laten horen.  
De kleuters hebben onlangs een ‘opschoondag’ in de wijk gehad, zij hebben vuil geruimd. De kinderen 
uit de groep(en) 3 gaan ervoor zorgen dat het zwerfvuil rondom de kinderboerderij in de afvalbakken terecht 
komt. Groep 4 gaat een bezoek brengen aan zorgboerderij De Keldershoeve in de Berkt. De werkzaamheden 
van de bewoners bestaan onder andere uit tuin- en bosonderhoud, dierenverzorging, werken op het land en in 
de kassen. Groep 5 gaat nestkastjes maken en ophangen rond onze school. Zo bieden zij kleine vogeltjes ‘n 
betere kans en dit draagt bij tot ‘n betere leefomgeving. Groep 6 gaat op bezoek bij 
zorgorganisatie Severinus voor mensen met een verstandelijke (en evt. een lichamelijke) beperking, omdat 
deze organisatie vlak bij onze school ligt en we er graag meer over willen weten. We krijgen uitleg over een 
aantal vragen die leven bij de kinderen en we krijgen een rondleiding. De kinderen uit groep 7 gaan bij het 
kinderdagverblijf van ‘Korein’, verhaaltjes voorlezen aan de kleintjes en spelletjes met hen spelen. Kinderen uit 
groep 8 gaan voorlezen aan de bewoners van ‘Merefelt’.  

 
 

 
 
 

SCHOOLVAKANTIES 2020 - 2021 

Vakanties Data 

Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 25-10-2020 

Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 03-01-2021 

Voorjaarsvakantie 15-02-2021 t/m 21-02-2021 

2e Paasdag 05-04-2021 

Koningsdag 27-04-2021 

Meivakantie 03-05-2021 t/m 16-05-2021 

Bevrijdingsdag 05-05-2021 

Hemelvaart 13-05-2021 en vrijdag 14-05-2021 

2e Pinksterdag 24-05-2021 

Zomervakantie 26-07-2021 t/m 05-09-2021 
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AGENDA 
21 feb   Carnavalsviering 
24 t/m 28 feb  Voorjaarsvakantie 
6 maart   Tweede rapport groepen 3 t/m 8 
10,11 en 19 maart Rapportgesprekken 3 t/m 8 
18 maart  Studiedag, alle kinderen zijn die dag vrij 
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NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Groep 6 
 

https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_groep_6_nieuwsbrief_februari_2020.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_groep_6_nieuwsbrief_februari_2020.pdf

