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Beste ouders,  
 
De laatste week van het schooljaar 2019-2020 is bijna voorbij. Een schooljaar dat we nooit meer 
zullen vergeten i.v.m. de Corona crisis. Het tweede rapport was immers nog maar net uitgereikt toen 
de school werd gesloten. De maanden daaropvolgend is onderwijs op afstand verzorgd. Vanaf mei 
hebben we de leerlingen in twee cohorten weer mogen ontvangen op school en vanaf 8 juni mochten 
alle leerlingen op alle dagen weer onderwijs op school volgen. Dit was en is nog steeds een 
bijzondere periode voor ons op school en voor u thuis. Druk vooral, gezien het thuiswerken in 
combinatie met verzorgen van thuisonderwijs. Hartelijk dank voor al uw inspanningen om uw 
kind(eren) hierin zo goed mogelijk te begeleiden.  
 
Inmiddels is bekendgemaakt in welke groep uw kind(eren) zullen terechtkomen en welke leerkracht 
hieraan is verbonden kunt u terugvinden in de nieuwe schoolgids. De leerkrachten zijn op dit moment 
in beeld aan het brengen hoe het gaat met de groep en de individuele leerling. Deze bevindingen 
worden besproken met de volgende leerkracht(en). Elke leerkracht kiest een moment om met zijn 
groep het schooljaar 2019-2020 af te ronden.  
 
Een speciaal woord aan de leerlingen en ouders van groep 8. Voor groep 8 heeft de Corona crisis er 
ook voor gezorgd dat er geen Cito eindtoets heeft plaatsgevonden. Voor de schoolverlatersdagen 
zijn alternatieve activiteiten gevonden. Zo werd vrijdag 3 juli de Eindmusical opgevoerd waarvoor 
hard was geoefend. Woensdagmorgen 8 juli worden de leerlingen van groep 8 feestelijk uitgezwaaid 
door alle leerlingen van onze school. Wij wensen de leerlingen van groep 8 hele fijne dagen toe en 
alvast veel succes bij de start op het Voortgezet Onderwijs. 
 
Namens het team wensen wij iedereen een fijne vakantie toe. We hopen iedereen weer uitgerust te 
mogen ontmoeten op maandag 24 augustus. 

Maria Veenvliet 

 
LAATSTE SCHOOLDAG/EERSTE SCHOOLDAG 
Door alle Coronamaatregelen hebben we geen gezamenlijke afsluiting van het schooljaar 
kunnen hebben. Maar……………we gaan het nieuwe schooljaar spetterend van start !! 
Nadere berichtgeving hierover volgt nog. 
 

 
 
 
TRAKTATIEBELEID 
De afgelopen jaren zijn we vanuit de schoolraad met een werkgroep bezig geweest rondom ‘de 
gezonde school’ en hebben we verschillende acties ondernomen om onze school gezonder te maken 
qua voeding. Voorbeelden hiervan zijn de traktaties bij activiteiten die we door het jaar heen 
aanbieden, deelname aan het project Schoolfruit en de wijzigingen in het traktatiebeleid.  
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Volgend schooljaar willen we het vignet Gezonde school behalen. Vanuit deze doelstelling hebben 
we als schoolraad van Bs. De Berckacker besloten om het trakteren bij een verjaardag volledig af te 
schaffen. We blijven het natuurlijk van groot belang vinden om stil te staan bij de verjaardagen in de 
groep. We hebben met elkaar nagedacht over mogelijkheden rondom het vieren van de verjaardag 
van uw kind. Zo komen natuurlijk dansen en zingen naar voren, maar ook vanuit de school een 
cadeautje voor het jarige kind en verschillende leuke activiteiten die we kunnen doen bij het vieren 
van een verjaardag. Er is bijvoorbeeld ook geopperd om een foto van de verjaardag in Parro te 
plaatsen.  
Iedere groep heeft aan het einde van het schooljaar een gezellige feestdag. Op deze dag zorgt de 
leerkracht voor een traktatie voor de hele groep. 
Kortom, genoeg mogelijkheden en leuke ideeën om de verjaardag van uw kind ontzettend feestelijk 
te maken! 

Schoolraad Bs. De Berckacker 

 
SCHOOLFOTO’S 
Vandaag krijgt uw kind de inlogkaart met inlogcode mee van de schoolfotograaf. Deze geeft 
toegang tot de website waar u de foto’s kunt bekijken en eventueel bestellen. Mocht u de 
fotokaart kwijt zijn kunt u via de administratie uw code opvragen. 
 

 
PROFICIAT 
Tenslotte willen wij alle kinderen feliciteren die in de vakantie jarig zijn 
 
 
BIJLAGE 
Flyer zomeractiviteiten Sjors Sportief 
 
 
 
 

 


