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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker 23 september 2020  nr. 3 
 
AANPASSING RICHTLIJNEN RIVM 
Bij de persconferentie van afgelopen vrijdag is door het kabinet bekend gemaakt dat kinderen tot 13 jaar met 
verkoudheidsklachten weer naar school mogen.  Hierdoor hoeven  kinderen niet onnodig veel schooldagen te 
missen. Dat is natuurlijk goed nieuws, omdat we merkten dat het aantal ‘ziekmeldingen’ al behoorlijk aan het 
oplopen was!   
De beslisboom die u eerder heeft ontvangen klopt hierdoor niet meer helemaal. Wij vragen u de onderstaande 
handreiking daarom goed door te lezen. Wanneer u twijfelt kunt u altijd contact opnemen met de GGD voor 
advies. 
Wanneer mag mijn kind naar school?  
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve: 

• als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona (denk aan keelpijn, niezen, hoesten, 
benauwdheid, verlies van geur en/of smaak);  

• als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;  

• als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid. 
Kinderen die negatief zijn getest op COVID-19 kunnen weer naar school, ongeacht of zij klachten hebben.  
 

 
 
GYMLESSEN 
Op vraag van het bestuur van onze school, Veldvest, worden de gymlessen voorlopig buiten gegeven. In de 
zomer zijn alle gymzalen vrijgegeven door de gemeente. Er is besloten om naast de eisen binnen het 
bouwbesluit, waaraan de gymzaal voldoet, een aanvullend CO2-onderzoek te doen. In afwachting van dat 
rapport is er besloten tot die tijd de gymlessen buiten plaats te laten vinden. 
 
KINDERBOEKENWEEK 2020. 
Woensdag 30 september wordt de Kinderboekenweek geopend. Het thema van dit jaar is ‘En toen?’. 
Medewerkers van bibliotheek Veldhoven verzorgen een activiteit voor de kleuters middels een voorleesbezoek 
en Vertelclub Verve verzorgt de opening voor de groepen 1 t/m 8.  
In alle groepen  het lied ‘En toen?’ van Kinderen voor Kinderen aangeleerd.  
Tijdens de Kinderboekenweek houden we op De Berckacker weer onze jaarlijkse schrijf/tekenwedstrijd. Voor 
de jongste kinderen (groepen 1 t/m 3) houdt dit in dat zij een tekening mogen maken met als titel “Vroeger, de 
tijd van …….”. De oudere kinderen (groepen 4 t/m 8) schrijven een verhaal bij de opdracht “Vroeger, de tijd 
van……”. Binnen de groepen worden er 3 winnaars gekozen door de leerkracht, waarna de kinderen 
uiteindelijk de echte winnaar zelf kiezen. De winnaars van de schrijfwedstrijd lezen hun verhaal voor of laten 
hun tekening zien tijdens de gezamenlijke afsluiting op vrijdag 16 oktober en winnen daarbij een leuk prijsje. 
 

 
Leescoördinatoren, 

Hannie Coppelmans 
Laura van de Wiel 
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REACTIE KINDEREN VERJAARDAG VIEREN  
 

 
 
 
De verjaardag in groep 8 is anders dan eerdere jaren. Je komt de klas binnen en er hangt een ballon waar je 
naam op staat. Op het bord staat: “fijne verjaardag” met een leuk plaatje. Bij de start van de dag wordt er 
gezongen. Tijdens de grote pauze mag je een filmpje uitkiezen. En er gaat een kaartje rond waar alle kinderen 
hun naam op mogen schrijven. Aan het eind van de dag mag je een cadeautje uitzoeken. Je mag niet meer 
trakteren maar dat maakt niet uit. Het is nog steeds een super leuke verjaardag!! Ergens in het jaar trakteert de 
juffen 1 keer voor alle verjaardagen en dan heeft iedereen in de klas een leuke middag.  

Anna en Renske uit groep 8 
 

 
 

 
 
OPROEP NIEUWE OUDERS ACTIVITEITENCOMMISSIE 
De activiteitencommissie is dringend op zoek naar nieuwe leden! Als AC-lid regel je, samen met de andere 
leden, een activiteit van A tot Z. Bijvoorbeeld Pasen, je doet de voorbereidingen zoals de boodschappen, zorgt 
voor de schmink, klaarzetten paasmandjes en verkleed als paashaas ga je samen met de kinderen de 
verstopte eieren zoeken. 
Mocht je interesse hebben of nieuwsgierig zijn naar wat wij allemaal doen, mag je altijd een keer aansluiten bij 
een vergadering. De eerstvolgende vergadering is op woensdag 25 november (op school). 
Je kunt/mag ook altijd mailen voor meer vragen: anke0708@icloud.com. 
           

Anke Rietman 
Voorzitter AC 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vvoosterboer.nl%2Fnieuws%2Fparty%2F&psig=AOvVaw1fObss73bbH24QyRkUoEGd&ust=1599820169700000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiWm9mw3usCFQAAAAAdAAAAABAE
mailto:anke0708@icloud.com


 

3 
 

 
 
 
LEERLINGENRAAD DE BERCKACKER 
De nieuwe leerlingenraad van De Berckacker stelt zich graag aan u voor: 
Lieke Jansen groep 5, Imme Hellings en Bram van Poppel groep 6, Milan Duizers en Sanne van Haaren groep 
7 en Estelle van der Sanden en Oliver Mix groep 8. 
Zoals u ziet hebben we dit jaar vanuit de groepen 6, 7 en 8 twee vertegenwoordigers.  
De eerste vergadering vindt plaats op woensdag 7 oktober aanstaande.  
 

 
 
 
STUDIEDAG 
Volgende week vrijdag 2 oktober as hebben de kinderen een studiedag. Alle kinderen zijn die dag vrij 
 
AGENDA 
23-09-2020  Kinderpostzegelactie 
30-09-2020  Opening Kinderboekenweek 
02-10-2020  Studiedag, alle kinderen zijn die dag vrij1 
19 t/m 23-10-2020 Herfstvakantie 
 
BIJLAGE 
Flyer Brede School Veldhoven 
 

 OP DE WEBSITE 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Groep 4 

https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_2020_09_groep_4__nieuwsbrief.pdf

