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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker 1 juli 2021 nr.19 
 
EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL 

Aan de ouders van de leerlingen die komend schooljaar naar groep 4 en groep 8 gaan. 
 
Beste ouders, 
Uw kind gaat binnenkort naar groep 4 of groep 8. Dat is doorgaans ook de groep waarin kinderen hun 1e 
communie (groep 4) of hun Vormsel (groep 8) doen.  
Om u over deze sacramenten en het voorbereidingstraject hier naartoe te informeren organiseert de parochie 
Christus Koning in Veldhoven, waartoe ook de wijk Meerhoven behoort, twee avonden. 
Dinsdag 7 september is om 20.00 uur voor ouders van leerlingen van groep 4 een avond over de 1e communie. 
Donderdag 9 september is om 20.00 uur voor ouders van leerlingen van 8 een avond over het Vormsel. 
 
De bijeenkomsten vinden plaats in het parochiecentrum aan de Kapelstraat-zuid 18 te Veldhoven. 
Graag per mail bericht als u bij een van deze avonden aanwezig wilt zijn. Dit kan via 
secretariaat@christuskoning.nl 

Pastoraal team parochie Christus Koning 
Pastoor F. As en kapelaan J. Beekman 

 
 
 
OPROEP NIEUWE OUDERS ACTIVITEITENCOMMISSIE 
De activiteitencommissie is dringend op zoek naar nieuwe leden! Dit schooljaar nemen een aantal leden 
afscheid omdat zij geen kinderen meer op De Berckacker hebben. Dat betekent dat minder mensen de 
activiteiten moeten gaan regelen. Als AC-lid regel je, samen met de andere leden, een activiteit van A tot Z. 
Bijvoorbeeld Pasen; je doet de voorbereidingen zoals de boodschappen, zorgt voor de schmink, klaarzetten 
paasmandjes en verkleed als paashaas ga je samen met de kinderen de verstopte eieren zoeken. Minder 
leden betekent wellicht in de toekomst minder activiteiten! 
Mocht je interesse hebben of nieuwsgierig zijn naar wat de activiteitencommissie doet, kun je altijd een keer 
aansluiten bij een vergadering. Daarnaast is het ook mogelijk om contact op te nemen met een van de leden of 
te mailen of bellen met Anke Rietman, de scheidende voorzitter, anke0708@icloud.com. Telefoonnummer 
0623513504. 

De activiteitencommissie. 
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BEDANKT 
Gisteren tijdens de studiedag is het team verrast met een lunch, als bedankje voor hun inzet in het afgelopen 
jaar. De lunch werd aangeboden door alle ouders. Wij willen hen daar hartelijk voor bedanken, het was 
heerlijk!! 

Team De Berckacker 
AFSCHEID 
Vandaag heeft het team op passende wijze afscheid genomen van Rietje Wijnings. Via deze weg willen wij 
haar nogmaals bedanken voor haar inzet op De Berckacker en wensen wij haar alle goeds voor nu en in de 
toekomst. 
 
AGENDA 
9 juli   Derde rapport 
9 juli    Musical groep 8 
21 juli   Uitzwaaien groep 8 
22 juli   Doorschuifuur 9.00-10.00 uur 
23 juli   Start zomervakantie 
 
BIJLAGE 
Plan van aanpak coronamaatregelen  
 
 

 OP DE WEBSITE 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Groep 4 

https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuwsbrief_juli_2021_groep_4.pdf

