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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker 22 september 2021  nr. 2 
 
INFORMATIEMARKT 
De informatiemarkt aanstaande maandag kan doorgaan ! Voor meer informatie zie de flyer in de bijlage. 
 
SPONSORLOOP 
Nadat de sponsorloop in 2020 niet door kon gaan vanwege alle maatregelen rondom corona en ook de datum 
in het voorjaar van 2021 niet mogelijk was, kunnen we nu aankondigen dat op woensdagochtend 6 okt. toch 
weer een sponsorloop op het programma staat voor alle kinderen van onze school! Net zoals vorige jaren gaan 
alle groepen (K t/m 8) gedurende de ochtend rondjes (hard)lopen rond het grasveld achter de gymzaal. De 
bovenbouw (groepen 5 t/m 8) loopt hele rondes en de onderbouw (groepen K t/m 4) loopt halve rondjes.  
Dit jaar willen we de opbrengst van de sponsorloop besteden aan het opknappen van de speelplaatsen rondom 
de school. Dit in het kader van het 40 jarig jubileum van onze school. 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de verdere uitleg rondom de sponsorloop. 

Goede doelencommissie 
 

 
 
PSSSSST…EEN GEHEIMPJE 
Beste ouders, via deze nieuwsbrief willen we als schoolraad van de Berckacker met jullie een geheimpje 
delen…. 
Afgelopen jaar bestond de Berckacker 40 jaar. Helaas kon dit door Corona niet gevierd worden. Maar dat gaat 
dit jaar alsnog gebeuren.  
Als schoolraad willen we dit jaar de school (en de kinderen) een mooi cadeau geven om dit jubileum te vieren. 
Met geld vanuit de oudervereniging willen we voor elk van de drie pleinen, een aantal mooie materialen 
aanschaffen. We willen hiermee voor nog meer speelplezier zorgen op de schoolpleinen. 
Daarnaast gaat de opbrengst van de sponsorloop éénmalig naar een doel wel heel dichtbij: onze eigen 
speelplaats. 
In december willen we ook nog in samenwerking met (de) Plus André en Joyce van Reijen in de Heikant 
hiervoor een flessenactie opzetten, maar daarover later meer. 
Niet verklappen hoor, maar dit wordt een heel leuk feestje.  

Namens alle ouders van de schoolraad.  
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CONTROLE GEGEVENS IN PARNASSYS EN OPGEVEN PRIVACY VOORKEUR: 
Het is belangrijk om jaarlijks de gegevens in het ouderportaal van Parnassys te controleren. Denk aan 
telefoonnummers, email adressen. U kunt het niet zelf wijzigen, maar wel de gewenste veranderingen 
doorgeven. Met behulp van onze Parro-app kunt u uw privacy-voorkeuren bekijken en aanpassen indien nodig. 
Dit kunt u doen via de volgende stappen: - Ga naar het vierde tabblad Instellingen. - Tik op Privacy-voorkeuren.  
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind. 
 

 
 
AGENDA 
27 september  Informatiemarkt 18.00-19.30 uur 
29 september  Kinderpostzegelactie 
06 oktober   Sponsorloop 
08 oktober  Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij  
25 t/m 30 oktober Herfstvakantie 
 
BIJLAGE 
Aangepast Corona protocol 
Flyer informatiemarkt  
Typetuin 
Flyer Rock Solid Light! 
Informatie sponsorloop (Uitlegbrief en hulpoudervraag) 
 
 

 OP DE WEBSITE 
 
Notulen schoolraadvergadering juli 2021 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Groep 4 
Groep 7 
Groep 8 

https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_definitieve_notulen_juli_2021_schoolraad.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuwsbrief_08_09_2021.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuwsbrief_september_groep_7.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuws_uit_groep_8_sep.pdf

