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SJORS CREATIEF  
Via het programma “Sjors Creatief” krijgen de kinderen de kans om kennis te maken met 
verschillende facetten van kunst & cultuur binnen de gemeente.   
Eind oktober 2019 kunnen alle kinderen het Sjors Creatief boekje verwachten, zodat de leerlingen 
vanaf 1 november leuke kennismakingsworkshops kunnen kiezen. De kinderen kunnen hun 
interesses en talenten verkennen zonder direct lid te hoeven worden van bijvoorbeeld een club of 
vereniging. U kunt hierbij denken aan schilderen, muziek maken, toneelspelen en koken.  
De voorkant van dit boekje wordt creatief opgeluisterd met een tekening van een kind van een 
basisschool. Elke school heeft één tekening in kunnen sturen. Voor onze school is een tekening uit 
groep 5 uitgekozen om mee te doen met de wedstrijd.   
Natuurlijk zouden wij het erg leuk vinden als deze tekening op de voorkant van dit boekje komt te 
staan. Tevens wint de gehele klas een leuke verrassing. De prijsuitreiking hiervan vindt plaats tijdens 
de Kick Off van Sjors Creatief op 30 oktober.  
 
Hoe kunt u stemmen?   
Ga naar www.sjorscreatief.nl/tekenwedstrijd   
 
Selecteer de Gemeente Veldhoven  
 
Geef uw stem aan de tekening van De Berckacker! 
 
De uiterlijke datum om te stemmen is zondag 22 september 2019.  
 
Groep 5 vertrouwt op uw steun. Uiteraard mogen ook vrienden, buren, familieleden of collega's 
stemmen.  

Astrid Verhoef  
Contactpersoon Kunst en Cultuur  

 

 
 
INFORMATIEMARKT 
We kijken terug op een druk bezochte informatiemarkt gisterenavond. We mochten veel enthousiaste ouders, 
kinderen en opa’s en oma’s ontvangen. Voor een foto impressie van de avond klik hier  
 
VOETPADEN RONDOM DE SCHOOL  
Zou u er rekening mee willen houden dat er op de voetpaden rondom de school niet gefietst mag worden. 
Vooral voor voetgangers met kleine kinderen geeft dit wel eens gevaarlijke situaties. 
 
KINDERPOSTZEGELS  
Woensdag 25 september as gaan onze kinderen van groep 7 en 8 weer op pad om kinderpostzegels en 
andere producten te verkopen. Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: 
voor kinderen door kinderen ! 
 

https://www.berckacker.nl/in-beeld/informatiemarkt/
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AGENDA 
25 september  Kinderpostzegelactie 
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 
23 oktober   Peuterkijkmiddag 
 
 

 OP DE WEBSITE 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Kleutergroepen  

https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_themabrief_herfst_sept_2019.pdf

