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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker 16 juni 2021  nr.18 
 
CALAMITEITENDAG 
Vanwege de schoolsluiting en daarmee lesuitval die plaats heeft gevonden zal de calamiteitendag van vrijdag 
23 juli dit schooljaar benut worden als lesdag. De kinderen worden deze dag van 8.30 uur-14.30 uur op school 
verwacht. Hierna begint de zomervakantie. 

Team basisschool De Berckacker 
 

AANKONDIGING ENQUETE OUDERBETROKKENHEID/COMMUNICATIE 
Op onze school is er een werkgroep actief rondom het onderwerp ouderbetrokkenheid/communicatie. In deze 
werkgroep nemen een aantal teamleden en ouders uit de MR deel.  
Het doel van de werkgroep is de ouderbetrokkenheid en communicatie op school verder te verbeteren.  
Er is een verschil tussen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Bij ouderparticipatie kun je denken aan 
ouders die meehelpen/meedoen met activiteiten op school en bijvoorbeeld hand- en spandiensten verlenen. Bij 
ouderbetrokkenheid gaat het om de mate waarin ouders zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de 
schoolontwikkeling van hun kind(eren). 
Via Parro en de mail zal a.s. vrijdag 18 juni een enquête verstuurd worden waarin de werkgroep graag 
inventariseert hoe het staat met de ouderbetrokkenheid, welke communicatiekanalen daaraan bijdragen 
en of er mogelijke ideeën zijn om de betrokkenheid te vergroten. Het invullen van de vragenlijst kost 
slechts 5 minuten en geeft ons als school waardevolle inzichten. We hopen op een grote respons.  
 
VAKANTIEROOSTER 2021 – 2022 
Herfstvakantie   25-10-21 t/m 31-10-21 
Kerstvakantie   25-12-21 t/m 08-01-22 
Voorjaarsvakantie 28-02-22 t/m 05-03-22 
2de paasdag   18-04-22  
Koningsdag   27-04-22  
Meivakantie   25-04-22 t/m 08-05-22 
Bevrijdingsdag   05-05-22 
Hemelvaart  26-05-22 t/m 29-05-22 
2e Pinksterdag  06-06-22 
Zomervakantie  25-07-22 t/m 04-09-22 
 
STUDIEDAGEN 
Naast de vakanties is er een aantal studiedagen gepland. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij. We wenden de 
studiedagen studiedagen aan om het personeel te professionaliseren om daarmee de kwaliteit van ons 
onderwijs te verhogen.  

Dag Datum Reden Dag/ dagdeel Groep 

 

Vrijdag 8 oktober 2021 Studiedag Hele dag Alle groepen 

Maandag  24 januari 2022 Studiedag Hele dag Alle groepen 

Donderdag  10 maart 2022 Studiedag Hele dag Alle groepen 

Dinsdag 17 mei 2022 Studiedag Hele dag Alle groepen 

Woensdag  6 juli 2022 Studiedag Hele dag Alle groepen 

Vrijdag   22 juli 2022 Studiedag* Hele dag Alle groepen 

* Calamiteitendag 
De calamiteitendag is gepland op vrijdag 22 juli 2022. Dit is een vrije dag voor de kinderen, indien zich in het 
schooljaar geen calamiteit heeft voorgedaan. Mocht dit wel het geval zijn geweest, komen alle kinderen deze 
dag naar school volgens de reguliere schooltijden. Verzuim op deze dag wordt gemeld bij de 
leerplichtambtenaar van de Gemeente Veldhoven.  
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PROJECT PLANMATIG VERRIJKEN 
Wij willen u graag informeren over het schoolthema ‘Het Mini-pretpark De Berckacker’, waarbij 

Planmatig Verrijken en alle kinderen uit de groep(en) een rol nemen. 

Inleiding 

In de komende weken maken we met de hele school ’Het Mini-Pretpark De Berckacker‘. Iedere groep kiest en 

ontwerpt een eigen onderdeel van dit park en is verantwoordelijk voor de uitvoering en 

inrichting. Waar? Dat is nog even de vraag. Wanneer het mag en kan, in de hal. We 

kunnen nu al vast verklappen wat er in de groepen gekozen is. Speeltuin (3 A), reuzenrad, 

hoge attractie bij de ingang (3 B), camping (4 A), zwembadparadijs (4 B), kermisattracties 

(5) eten, eettentjes, drinken (6), rollercoasters (7), race attracties o.a. hovercraft (8). 

Techniek als rode draad 

De leerkracht verkent samen met de leerling Planmatig Verrijken (PV) welke technische 

opdracht hij/zij interessant vindt om te onderzoeken, te ontwerpen en uiteindelijk te maken. 

Tenslotte is alles om ons heen technologie, het is ooit bedacht en gemaakt. De PV -er kiest 

een technische opdracht die hij/zij uit gaat voeren, passend bij het gekozen onderdeel van 

de groep. 

De groepen 1-2 

 gaan mee in de lijn van de hele school binnen de eigen groep, op activiteitenniveau, aansluitend bij het huidige 

thema. De juiste vragen stellen bij het onderzoekend en ontwerpend spelen maakt hen 

nieuwsgierig, binnen het opdoen van ervaringen bij het: Voelen maar! Zie je dat? Wat 

gebeurt er? Hoe werkt dit? Wat ga je maken? Kunnen wij dat ook? Onderzoek jezelf maar! 

Wat bedenk jij? 

Tijdlijn Planmatig Verwerken – planning 

PV-opdracht: Tijdens 5 weken gaat de PV-leerling, 2 x per week aan de opdrachten werken. Zij werken met 2 

documenten. Zijnde een weekplanning en een (ver)werk - document. In dit laatste document geeft de 

leerkracht vooraf aan, waaraan de opdracht moet voldoen. Vanaf maandag 28 juni t/m vrijdag 9 juli werkt de 

PV- leerling aan de uitvoering van een techniek-opdracht die hij/zij al heeft voorbereid in de vorige weken.  

Welk aandeel levert de groep 

Zij brainstormen, verzamelen ideeën? Wat is goed uitvoerbaar. De ideeën die uit de groep komen, worden 

verdeeld en uitgevoerd in groepjes.  

Tijdlijn Groep – planning               

Groepsopdracht: maandag 28 juni t/m vrijdag 9 juli 2021, gaan de kinderen uit alle 

groepen, in afstemming met de leerkracht, beginnen met de opbouw van het 

bovengenoemde groepsonderdeel van ‘Het Mini-pretpark De Berckacker’.  

 

 

AGENDA 
30 juni   Studiedag (alle kinderen vrij) 
9 juli   Derde rapport 
19 juli    Musical groep 8 
21 juli   Uitzwaaien groep 8 
22 juli   Doorschuifuur 9.00-10.00 uur 
23 juli   Start zomervakantie 
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 OP DE WEBSITE 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Groep 6 

https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_berckacker_groep_6__nieuwsbrief_juni_2021_1_.pdf

