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HET NIEUWE SCHOOLJAAR IS WEER BEGONNEN 
We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een fijne en onbezorgde vakantie. 
We zijn blij dat we afgelopen maandag alle kinderen, ouders en teamleden weer hebben mogen begroeten en 
wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe. Wij hebben er zin in! 
Het Management Team 
 

 
 
FREQUENTIE NIEUWSBRIEF 
Gezien de verschillende communicatiemiddelen die in gebruik zijn, hebben we besloten de nieuwsbrief vanaf 
dit schooljaar tweewekelijks te laten verschijnen. 
 
VERKEERSACTIE 
De vakantie is voorbij en de eerste schooldagen zitten er weer op. In iedere groep staat groepsvorming en 
groepsgevoel centraal. In de eerste week wordt dit ook benaderd vanuit het thema veiligheid. De scholen zijn 
weer begonnen daarom besteden we dan ook aandacht aan de bewustwording van de rol als 
verkeersdeelnemer zowel bij onze basisschoolleerlingen en automobilisten.  
Waarom deze actie 
Na onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal ongevallen in de 30 km zone, Berg, Middelberg en Dom hoger 
ligt dan het landelijke gemiddelde. (10 ongevallen in 4-5 jaar). Naast de landelijke actie ‘Scholen zijn weer 
begonnen’ van Veiligheid Verkeer Nederland, heeft de Politie Veldhoven, de Gemeente Veldhoven, de 
fietsersbond en Veldhoven Samen Verkeersveilig in overleg met basisschool De Berckacker, gezocht naar 
oplossingen en daar hebben onze kinderen een rol in. 
Wat doen de kinderen 
Verkeersactie donderdagochtend, 22 augustus 2019 
Leerlingen van groep 8 gaan onder begeleiding van de politie meedoen aan een ludieke verkeersactie, waarbij 
zij automobilisten aan gaan houden met laser gun, om deze bewust te maken van de rol als 
verkeersdeelnemer 

 
 

Hierbij delen ze eigengemaakte flyers uit. Deze verkeersactie omvat 3 uur waarin steeds 10 kinderen, 30 
minuten, actief kunnen deelnemen.  
 
Wandeling woensdagochtend, 21 augustus 2019 
Leerlingen en leerkrachten van 3 t/m 7 gaan per groep een wandeling maken onder begeleiding van leden van 
Veldhoven Samen Verkeersveilig. Zij bekijken de hotspots, knelpunten en verkeersovergangen.  
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De kleuters bekijken in de eerste week de straten rondom het schoolgebouw. Onder leiding van de 
leerkrachten. 
Flyers maken 
De leerlingen van groep 8 maken de flyers voor de verkeerscontrole zodat zij die mee kunnen nemen naar de 
controle. De groepen 3 t/m 7 maken flyers nadat ze de wandeling hebben gehad. Deze flyers krijgen een plaats 
binnen de school. 
Wellicht kunt u met uw kind het gesprek hierover een keer aangaan. 
 
SCHOOLMELK 
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook op school. 
Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan te bieden. Al voor 28 cent per pakje 
kan uw kind elke dag in de kleine en/of grote pauze een lekker koud pakje verse melk krijgen. Interesse? Ga 
dan naar https://iedereenfitopschool.nl/ en sluit een abonnement af. Drie weken na afsluiten van het 
abonnement start de levering van de melk. 

Secretarieel Team 

 

 
 
AGENDA 
22 augustus Verkeersactie  
4 september Studiedag, alle kinderen zijn die dag vrij 
17 september Informatiemarkt  18.00-19.30 uur 
 

https://iedereenfitopschool.nl/

