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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker  7 oktober 2020  nr 4  
 

 
QR CODE SCANNEN 
Vanaf afgelopen maandag is het de bedoeling dat alle bezoekers van ons gebouw die een gesprek hebben, 
zich registreren als bezoeker i.v.m. mogelijk bron- en contactonderzoek. 
Hiervoor hangt bij alle ingangen een QR-code die gescand kan worden, hiermee komt u op een google-forms 
pagina die u kunt invullen. 
De gegevens blijven 2 weken bewaard en worden daarna vernietigd. Lukt het scannen niet, dan kan er een 
formulier worden ingevuld. Dit ligt bij de directie. 
 

 
 
OUDERBIJDRAGE 
Geachte ouders/verzorgers, 
Tijdens het schooljaar worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals Sinterklaas, Kerst,  carnaval, Pasen, 
sponsorloop, sportdag en de eerste en laatste schooldag. 
Voor deze activiteiten vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage.  
De schoolraad heeft de vrijwillige ouderbijdrage voor alle leerlingen voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld 
op €20,00 per leerling. Voor instromers ná 1 januari 2021 vragen wij het lopende schooljaar geen vrijwillige 
ouderbijdrage. 
Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag vóór 1 december 2020 over te maken op: 

 
Rekeningnummer   NL65 RABO 0183 6094 09 
Ten name van    Oudervereniging Basisschool de Berckacker 
Onder vermelding van   voor- en achternaam en de groep van uw kind 

 
Indien er naar uw mening redenen zijn, waardoor u de vrijwillige ouderbijdrage niet kunt voldoen, hoor ik dat 
graag van u op onderstaand e-mailadres. Uw reactie zal vertrouwelijk worden behandeld. 
Heeft u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage van 
Stichting Leergeld. Voor meer informatie over Stichting Leergeld verwijzen wij u naar de  volgende link: 
https://www.leergeldveldhovendekempen.nl/ 
 

Marije van den Berg 
Penningmeester, Oudervereniging Basisschool de Berckacker 

Penningmeester.berckacker@gmail.com 
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AGENDA OUDERVERENIGING 
Donderdag 29 oktober houdt de oudervereniging van basisschool De Berckacker haar jaarvergadering. 
Tijd: 20.00-20.30 uur 
Plaats: hal van de school 
Agenda: 

- Opening 
- Financiële jaaroverzicht activiteitencommissie, schoolraad en Goede Doelen commissie 
- Goedkeuring financieel verslag 
- Rondvraag en sluiting 

 
SCHOOLRAAD 
Aansluitend aan de jaarvergadering van de oudervereniging vindt de vergadering van de Schoolraad plaats. 
 

 
 
AGENDA 
19 t/m 23-10-2020 Herfstvakantie 
29-10-2020  Vergadering Oudervereniging en Schoolraad 
5-11-2020  Nationaal Schoolontbijt 
 
BIJLAGE 
Brief ventilatie school 
Biebbabbel nr 1 
Flyer GGD Social Media groep 6,7,8 
Flyer Korein voetjebal 
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