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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker 19 Februari 2019  nr.13 
 
TEKENWEDSTRIJD SJORS SPORTIEF 
Voor het project Sjors Sportief is per basisschool één tekening genomineerd en die staat op de website van 
Sjors Sportief. Voor onze school is de tekening genomineerd van Emma Husakovic. Er kan vandaag vanaf 
15.00 uur t/m woensdag  26 februari 15.00 uur gestemd worden sjorssportief.nl/tekenwedstrijd. 
De winnaar wordt 27 februari bekend gemaakt. 
Stem dus allemaal op de tekening van Emma. 
 

 
 
GASTLES BURGERSCHAP GROEP 8  
Gastspreker mevrouw Linda van Wetten-Bos,  
In het kader van burgerschap heeft Linda een gastles in groep 8 gegeven. Zij heeft ons uitgelegd en zelf laten 
ervaren wat het is om slechtziend/ blind te zijn.  
Op haar website www.genietnaverdriet.nl kunt u meer over haar en haar slechtziendheid te weten komen.  
De les was opgebouwd in delen;  
Wie is Linda en wanneer werd ze blind?  
Hoe is zij hiermee omgegaan?  
Hoe heeft Linda haar verdriet om kunnen zetten in iets positiefs (haar website: geniet na verdriet ).  
Wat kun jij doen wanneer je iets ergs hebt meegemaakt?  
Hoe ziet het oog eruit en de werking van het oog.  
Het tweede deel van de les bestond uit “praktijkervaringen” opdoen.  
Lopen met de taststok, speciale brillen ervaren, braille lezen, filmpjes bekijken op de tablet.  
Er werd tussendoor veel verteld en de kinderen stelden vragen.   
Als laatste kwam het gesprek over “een vooroordeel” hebben aan bod. Kinderen werden wakker geschud en 
geconfronteerd met voorbeelden die heel herkenbaar zijn. Namens alle leerlingen van groep 8 willen we Linda 
heel hartelijk bedanken voor deze leerzame gastles en de leuke attenties!  

Antoinette Simons 
Leerkracht grep 8 

 
HANDBALTOERNOOI 
Op zondag 19 april zal H.V. Achilles'95 het handbaltoernooi organiseren. Het wordt gehouden in 
sportcomplex de Atalanta van 12:00 u- 17:00 uur. 
aanmelden uiterlijk woensdag 4 maart bij juf Antoinette". 
 

 
 

https://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd?municipality_id=13
http://www.genietnaverdriet.nl/
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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 
 
BIJLAGE 
Informatieavond bedplassen GGD 
Flyer Brede School Veldhoven inzake atletiek 
 

 


