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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker 21 juli 2021  nr.21  
 
BIJZONDER JAAR 
Afgelopen schooljaar was in veel opzichten een heel bijzonder jaar. Ook in dit schooljaar hadden we te maken 
met de gevolgen van de Corona-pandemie en in december moesten we voor de 2e keer de school een aantal 
weken sluiten. 
Wederom waren leerkrachten druk in de weer om onderwijs op afstand te realiseren, terwijl er op school voor 
noodopvang gezorgd moest worden. Ook u kreeg naast uw rol als vader/moeder weer te maken met het 
begeleiden van uw kind(eren) in de rol als leerkracht. 
Wij hebben groot respect voor de wijze waarop u die periode uw kind(eren) weer heeft bijgestaan en willen u 
daar, mede namens de kinderen, hartelijk voor bedanken. 
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AFSCHEID 
Ook dit jaar nemen wij weer afscheid van een aantal collega’s die het afgelopen jaar bij ons gewerkt hebben 
als leerkracht en invalleerkracht, te weten; Charlotte Dekker, Susan Jacobs, Merel van Vroonhoven, Laura 
Aelberts. Wij bedanken hen voor hun inzet en wensen hen veel succes en plezier in hun nieuwe banen op 
andere scholen. 

 
LAATSTE SCHOOLDAG/EERSTE SCHOOLDAG 
Gelukkig kunnen we dit jaar (met inachtneming van de maatregelen) een gezamenlijke afsluiting van het 
schooljaar hebben. Het uiteindelijk de vakantie ingaan, wordt op een ludieke manier gedaan. U als ouders ziet 
hiervan het resultaat middels de foto’s die de leerkrachten zullen versturen. 
En……………we gaan het nieuwe schooljaar spetterend van start !! Nadere berichtgeving hierover volgt nog. 
 
FIJNE VAKANTIE 
Wij wensen iedereen een hele fijne, zonnige en ontspannen zomervakantie. De vakantie begint vrijdag 23 juli 
om 14.30 uur. 
We hopen iedereen weer uitgerust te mogen ontmoeten op maandag 6 september. 
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DATA EN INFORMATIE SCHOOLJAAR 2021-2022 
De jaarkalender voor schooljaar 2021-2022 met alle belangrijke data ontvangt u, evenals de schoolgids, 
digitaal in de eerste week na de zomervakantie. Wij stellen u door middel van onderstaande berichten alvast op 
de hoogte van de belangrijkste data, aangevuld met het gymrooster 
 
Schoolvakanties 2021-2022 

Vakanties Data 

Herfstvakantie Maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 30 oktober 2021 

Kerstvakantie Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie Maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022 

2e Paasdag Maandag 18 april 2022 

Koningsdag Donderdag 27 april 2022 

Meivakantie Maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaart Donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022 

2e Pinksterdag Maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie Maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 2 september 2022 

 
*Studiedagen  
Naast de vakanties is er een aantal studiedagen gepland. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij. We wenden de 
studiedagen aan om het personeel te professionaliseren om daarmee de kwaliteit van ons onderwijs te 
verhogen.  
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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.  
 
GYMROOSTER 2021-2022  (OVB) 

Groep 3   donderdag    12.45-14.15 uur    
Groep 4   donderdag  08.45 -10.15 uur    
Groep 5A   vrijdag     08.45-10.15 uur    
Groep 5B   donderdag    10.30 -12.00 uur    
Groep 6    woensdag    10.30-12.00 uur   
Groep 7   vrijdag     10.30-12.00 uur    
Groep 8   vrijdag     12.45-14.15 uur    
 
AGENDA 
23 juli ’21  Laatste schooldagactiviteit, 14.30 uur start zomervakantie 
 
BIJLAGE 
Flyer BSV 
 

 


