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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker –4 september 2019  nr.2 
 
INFORMATIEMARKT START SCHOOLJAAR 
In plaats van de gebruikelijke introductieavonden organiseren wij dit schooljaar wederom een informatiemarkt 
op 17 september 2019. Op deze avond kunt u, op informele wijze , samen met uw kind(eren), een kijkje nemen 
in de klas(sen) van uw Kind(eren). De kinderen en de leerkrachten hebben in de groep de avond voorbereid en 
zullen u op 17 september informeren over het reilen en zeilen in de groep. 
In de hal zullen de schoolraad/MR en de activiteitencommissie zich presenteren. Tevens staat er een kopje 
koffie/thee voor u klaar. 
 
U bent van harte welkom! 
Inloop is mogelijk tussen 18.00 -19.30  uur. 
 
AANVULLING VOOR DE OUDERS VAN DE LEERLINGEN VAN GROEP 8 
Groep 8 geeft op 17 september op twee momenten een voorlichting over het Voortgezet Onderwijs en wel van 
18.30-18.45 uur en van 19.15- 19.30 uur. 
 
WIJZIGING JAARKALENDER 
Omdat op onze school de Centrale eindtoets plaatsvindt op 15,16 en 17 april 2020 worden de koningsspelen 
verplaatst naar vrijdag 10 april. Nadere informatie krijgt u te zijner tijd. 
De Sint komt dit jaar donderdag 5 december op onze school. 
 
SCHOOLGIDS EN JAARKALENDER 
Wist u al dat onze nieuwe schoolgids en jaarkalender 2019-2020 op onze website staan. 
Klik op onderstaande links: 

 Schoolgids 2019-2020 

 Jaarkalender 2019-2020 
 

 
 
VERGADERING ACTIVITEITENCOMMISSIE 
Dinsdag 10 september as is er om 20.00 uur een vergadering van de activiteiten commissie. Lijkt het u ook 
leuk om mee te helpen met een activiteit? Kom gerust kijken hoe wij dinsdag vergaderen en hoe je nog meer 
betrokken kunt zijn bij school en uw eigen kind. Misschien heeft u zelf nog leuke ideeën voor school. Uw hulp is 
hard nodig om de activiteiten te organiseren en door te laten gaan! Je mag ook altijd een belletje doen naar 
Anke 0623513504. Of mailen naar anke0708@icloud.com. 
 
AGENDA 
17 september   Informatiemarkt 18.00-19.30 uur 
27 september  Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij  
2 oktober  Start Kinderboekenweek 
7 t/m 11 Oktober Berckackerdagen 
14 t/m 18 Oktober Herfstvakantie 
 
BIJLAGE 
Flyer Brede School Veldhoven  

https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_berckacker_schoolgids_2019_2020_spread.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_2019_tekst_jaarkalender_ouders_2019_2020.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_2019_tekst_jaarkalender_ouders_2019_2020.pdf
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