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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker 6 oktober 2021  nr. 3 
 
PARRO 
Al enkele jaren maken we op De Berckacker gebruik van Parro. Dit is een communicatiemiddel waarbij we bv. 
gebruik maken van het delen van informatie over de groep, maar ook de oudergesprekken plannen. De 
ervaringen met Parro zijn zowel bij ouders als leerkrachten zeer positief. 
Binnen het team en de schoolraad hebben we gesproken over de verschillende communicatiekanalen die we 
gebruiken als school. Hierbij zijn we tot de conclusie gekomen dat het prettiger is om (vrijwel) alle schriftelijke 
communicatie voortaan via Parro te laten lopen. Dit houdt het volgende in: 
- De nieuwsbrief ontvangt u vandaag voor het laatst via de mail. De nieuwsbrief wordt voortaan verstuurd via 

Parro. 
- De maandelijkse klassenbrief wordt voortaan ook via Parro verstuurd.  
- Voor elk kind wordt een berichtengroep genaamd ‘kindgesprek’ aangemaakt in Parro. Hier worden beide 

leerkrachten en beide ouder(s)/verzorger(s) aan toegevoegd (beide alleen wanneer van toepassing en mits 
het account geactiveerd is). Dit om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de 
gedeelde informatie.  

- Ziekmeldingen, corona gerelateerde afwezigheid en absenties i.v.m. arts bezoek vragen we u vanaf 
vandaag alleen nog door te geven via Parro (dus niet meer telefonisch of via de mail). Zodoende komt de 
melding altijd meteen bij de leerkracht van uw kind terecht. 

In de bijlagen bij deze nieuwsbrief treft u een handleiding aan met betrekking tot het inloggen en het gebruik 
van Parro. Wanneer U nog geen inloggegevens heeft voor Parro kunt u de leerkracht van uw kind benaderen. 
Deze kan u hiervoor (opnieuw) uitnodigen. Ook bij andere vragen m.b.t. Parro kunt u contact opnemen met de 
leerkracht van uw kind. 

Team basisschool De Berckacker 
 

 
 
PEUTERKIJK-OCHTEND 
Op woensdag 20 oktober van 09.00u tot 11.30 organiseert De Berckacker een kijkochtend. Op deze ochtend 
zijn alle jonge kinderen en hun ouders, die een kijkje willen komen nemen op BS De Berckacker, van harte 
welkom. Deze ochtend is met name bedoeld voor ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind. 
Terwijl de kinderen mogen spelen in een kleutergroep, kunnen de ouders zich op informele wijze, onder het 
genot van een kopje koffie of thee, laten informeren over de gang van zaken op De Berckacker. Er is ook volop 
gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Het Management Team 
MINI-COLLEGE SONDERVICK 
Op donderdag 7 oktober gaan onze leerlingen van groep 8 naar het Sondervick College. De kinderen volgen 
volgens een rooster een aantal lessen en maken zo kennis met het Voortgezet Onderwijs. 
 
KINDERBOEKENWEEK 2021. 
Woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek 2021. Wij openen dit jaar de Kinderboekenweek op 
donderdag 7 oktober. Het thema van dit jaar is ‘Worden wat je wil'. 
Medewerkers van bibliotheek Veldhoven verzorgen een activiteit voor de kleuters middels een voorleesbezoek. 
Daarnaast verzorgt de Vertelclub Veldhoven een opening op donderdag 7 oktober, middels een mooie 
vertelling. 
In alle groepen oefenen we het lied ‘Worden wat je wil’ van Kinderen voor Kinderen.  
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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 “Later word ik... “. De oudere 
kinderen (groepen 4 t/m 8) schrijven een verhaal bij de 
opdracht “Later word ik...”. 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 
tijdens de gezamenlijke afsluiting op vrijdag 22 oktober en 
winnen daarbij een leuk prijsje. 

Leescoördinatoren,  
Hannie Coppelmans 

Laura van de Wiel 
 
 

KLIEDERKERK 
De Kliederkerk van 10 oktober heeft als thema 'een nieuw begin'. We houden weer een Kliederkerk  in de 
vertrouwde vorm, dat voelt als een nieuw begin. Met de bekende ingrediënten.   
Ingrediënten  
De ingrediënten van een Kliederkerk zijn: ‘Samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’.  We knutselen 
een uur, vervolgens een korte viering (van een kwartier) en tenslotte gaan we lekker eten met elkaar. Jullie zijn 
van harte welkom! Samen leren we van elkaar en genieten we van elkaar. Alle generaties samen. 
Dus: 
- Thema: 'Een nieuw begin’ 
- Datum: zondag 10 oktober (van 16.00 uur tot 18.00 uur) 
- Plaats: Immanuel kerk (Teullandstaat 1, Veldhoven) 
 
Stuur gerust deze mail door aan (groot-)ouders met kinderen. 
 
Op  www.immanuelkerkveldhoven.nl/kliederkerk zijn ook nog wat foto’s te vinden. 
 

 
AGENDA 
08 oktober  Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij  
13 oktober   Sponsorloop 
20 oktober   Peuterkijkochtend 9.00-11.30uur 
25 t/m 30 oktober Herfstvakantie 
 
BIJLAGE 
Handleiding Parro 
Flyer AC 
Flyer Kliederkerk 
 

 OP DE WEBSITE 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Groep 4 
Groep 7 
Groep 8 

https://immanuelkerkveldhoven.us5.list-manage.com/track/click?u=391e5182e88a4e6661dba0729&id=b1200a9a10&e=cf15b296f2
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuwsbrief_08_09_2021.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuwsbrief_oktober_2021_gr__7.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuws_uit_groep_8_sep.pdf

