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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker_2 oktober 2019  nr.4  
 
INSPECTIE 
Afgelopen donderdag, 26 september, heeft de inspectie een verificatie-onderzoek gedaan op onze school. 
Hiervan wordt nog een document opgesteld maar vanuit het gesprek kunnen we al zeggen dat we het goed 
doen en TROTS mogen zijn!! 
 

 
 
GEZONDE SCHOOL 
De schoolraad, ouders en leerkrachten, hebben samen het beleidsplan Gezonde school opgesteld. 
 
ETEN EN DRINKEN IN DE KLEINE PAUZE  
Zo rond de klok van half elf is het bij ons op school tijd voor pauze. De kinderen kunnen dan even lekker 
bewegen tijdens het speelkwartier. Alle kinderen krijgen voor de pauze eten en drinken mee. Daarnaast 
streven we ernaar om jaarlijks mee te doen aan het programma ‘Schoolfruit’. Kinderen krijgen in die periode 
vanuit school drie dagen fruit of groenten aangeboden.  

 
Vanaf schooljaar 2019-2020 is de schoolbrede afspraak dat iedereen in de kleine pauze groente en/of 
fruit eet. 

 
Ook de pakjes drinken die de kinderen soms meekrijgen, zitten vol met suikers die ook nog eens heel slecht 
zijn voor ons gebit. Het is goed om daar eens kritisch naar te kijken. 
Onderstaande suggesties vanuit de GGD: 
 
- halfvolle of magere melkproducten 
- water 
- ranja 

 
ETEN EN DRINKEN TIJDENS DE LUNCH 
Tussen de middag eten de kinderen op school. Onder begeleiding van leerkrachten en/of stagiaires worden de 
kinderen in de gelegenheid gesteld om hun lunch te nuttigen. De kinderen krijgen 15 minuten om te eten en bij 
de kleuters is deze tijd wat langer. Na de lunch spelen de kinderen 30 minuten buiten. 

 
Wat zien wij graag in de broodtrommel? 
- (volkoren/bruin) brood 
- stukjes fruit en/of groente 
- krenten- of mueslibol 
- rijstwafel 
- cracker 

 
Daarnaast uiteraard iets te drinken: 
- halfvolle of magere melkproducten 
- water 
- ranja 
 
Wij vinden snoepjes, koekjes en dergelijke niet thuishoren in de lunchtrommel.  
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ACTIVITEITEN OP SCHOOL: 
Ook bij activiteiten op school moeten we ons bewust zijn van gezonde voeding, gezond drinken en gezond 
bewegen. Dat wil niet zeggen dat we nooit meer ongezond eten op school, maar wel met mate. Ook wij willen 
ons bewust zijn hetgeen we de kinderen geven. 
Zo hebben we de afgelopen jaren al wat wijzigingen gemaakt tijdens de sponsorloop, de sinterklaasviering en 
de Berckackerdag. Doel hierin is om bewustwording te creëren ten aanzien van gezonde voeding. 

 
TRAKTATIEBELEID: 
Trakteren is een feest op zich voor de jarige en dat moet natuurlijk ook! Een traktatie is vaak een extraatje dat 
de kinderen krijgen naast de pauzehap die ze zelf al hebben meegekregen van huis. Een traktatie hoeft dus 
niet iets groots te zijn.  
 

 
 
PEUTERKIJKMIDDAG BREDE SCHOOL DE BERCKACKER 
Op woensdagmiddag 23 oktober aanstaande van 13.30 uur tot 14.30 uur organiseert Brede School De 
Berckacker een kijkmiddag. Op deze middag zijn alle jonge kinderen en hun ouders, die een kijkje willen 
komen nemen op de dagopvang en het peuterwerk van Korein of op Basisschool De Berckacker, van harte 
welkom.  
 
Deze middag is met name bedoeld voor ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind of op een 
plaats in de dagopvang of het peuterwerk van Korein. Terwijl de kinderen mogen spelen in de groepen van 
Korein of 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 Brede School De Berckacker. Er is ook volop gelegenheid 
tot het stellen van vragen. 
 
Tijdens deze middag kunt u uw kind ook inschrijven. Door in een zo vroeg mogelijk stadium zicht te krijgen op 
het aantal nieuwe kinderen op onze Brede School kunnen wij hierop anticiperen bij de formatie van de 
groepen.  
 
AANMELDEN VAN BROERTJES OF ZUSJES 
Als er al een broertje of zusje op school zit, kunt u het inschrijfformulier voor uw kind bij de administratie 
afhalen. Dit kan al vanaf de leeftijd van 2 jaar. 
 
OUDERBIJDRAGE 2019-2020 
Volgende week krijgt u via Parro informatie over de betaling van de ouderbijdrage. 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
Aanstaande vrijdag liggen alle gevonden voorwerpen in de hal. Kijkt u even of er iets van uw kind bij is ? Na het 
weekend gaat wat is blijven liggen naar een goed doel. 

Jan van Es, concierge 
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AGENDA 
2 oktober  Start Kinderboekenweek 
7 t/m 11 Oktober Berckackerdagen 
14 t/m 18 Oktober Herfstvakantie 
23 oktober   Peuterkijkmiddag 
 
BIJLAGE 
Kliederkerk Veldhoven  
Kinderyoga Korein Kinderplein 
GGD Info-avond zindelijkheidsproblemen 
Flyer Sjors Creatief Kick off 

 OP DE WEBSITE 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Groep 4 
Groep 6 

https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_groep_4_nieuwsbrief_18_9_2019_1.pdf
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