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Dag allemaal,
Mijn naam is Lineke Wijman en met ingang van het nieuwe schooljaar ben ik gestart als directeur van De
Berckacker. Tevens ben ik ook directeur van basisschool aan ’t Heike. Uiteraard hoop ik jullie allemaal het
komende schooljaar te ontmoeten, maar graag stel ik me via deze weg vast aan u voor.
Samen met mijn man Patrick, twee dochters (Fieke van 13 jaar en Diede van 10 jaar) en een zoon (Tibbe van 8
jaar) woon ik in Valkenswaard. In mijn vrije tijd geniet ik van mijn gezin, familie en vrienden, tennissen & lezen.
Inmiddels ben ik alweer 19 jaar met veel plezier werkzaam binnen Stichting Veldvest. Ik ben begonnen als
groepsleerkracht op de Sint Jan Baptist en heb daar mogen groeien in diverse rollen binnen de school, van
bouwcoördinator tot Intern Begeleider en locatieleider. Sinds drie jaar ben ik werkzaam op basisschool aan ’t
Heike, eerst als locatieleider en later als directeur. Sinds dit schooljaar dus ook als directeur van De
Berckacker.
Ik kijk er naar uit om er samen met iedereen een fijn schooljaar van te maken!
Lineke Wijman
VERJAARDAGEN VIEREN
De eerste verjaardagen zijn inmiddels gevierd volgens het nieuwe traktatiebeleid, de reacties zijn erg positief.
Er wordt een mooie en leuke invulling gegeven. In de volgende nieuwsbrief laten we de leerlingen daarover
vertellen.
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VENTILEREN
Nu de dagen kouder worden en we de lokalen goed willen blijven ventileren, adviseren wij u de kinderen
kleding in laagjes aan te geven.

TELEFOONNUMMER HENNY
Met ingang van heden heeft Henny van Nunen een nieuw mobielnummer 06-34270181.
RECTIFICATIE SCHOOLGIDS
In de schoolgids van dit schooljaar is een fout geslopen in het mobiele telefoonnummer van onze nieuwe
externe vertrouwenspersoon, mevrouw Marianne Langhout.
Het juiste telefoonnummer is:
06-53581248
BIJLAGE
Brief verkiezingen GMR
Flyer activiteiten Brede School Veldhoven
Corona nieuwsbrief GGD
Typecursus typetuin voorjaar 2021
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