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VERKIEZING SPORTERS VAN HET JAAR 
Op vrijdag 17 januari 2020 vindt de verkiezing van de sportman, sportvrouw, sportploeg en sporttalent van het 
jaar plaats, in Theater De Schalm in Veldhoven. De sporters, die komen uit Veldhoven of zijn aangesloten bij 
een Veldhovense sportvereniging, worden beloond voor hun sportieve prestaties. Brede School Veldhoven 
vraagt eenieder te helpen met het verzamelen van nominaties, van sporters die –in hun categorie- een 
bijzondere prestatie geleverd hebben. Wij brengen bijgaande flyer onder uw aandacht met de oproep om met 
name nominaties voor sporttalent van het jaar voor te dragen. Tot en met 23 november 2019 kan dit via de 
website van Sportgala Veldhoven via www.sportgala-veldhoven.nl/aanmelden  De winnaars worden gekozen 
door een deskundige, onafhankelijke jury. Zie voor meer informatie bijgaande flyer.  
 
OUDERBIJDRAGE 
Geachte ouders/verzorgers, 
Tijdens het schooljaar worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals Sinterklaas, Kerst,  carnaval, Pasen, 
sponsorloop, sportdag en de laatste schooldag. 
Voor deze activiteiten vragen wij een ouderbijdrage.  
De schoolraad heeft de ouderbijdrage voor alle leerlingen voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld op €20,00 
per leerling. Voor instromers ná 1 januari 2020 vragen wij het lopende schooljaar geen ouderbijdrage. 
Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag vóór 1 december 2019 over te maken op: 
 
Rekeningnummer   NL65 RABO 0183 6094 09 
Ten name van    Schoolraad 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 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.  

Marije van den Berg 
Penningmeester, Oudervereniging Basisschool de Berckacker 

Penningmeester.berckacker@gmail.com 
 
KINDERBOEKENWEEK 2019  
Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar “Reis mee! (voertuigen)”. In de klassen is er aandacht 
besteed aan de verschillende boeken die we aangeschaft hebben voor de schoolbibliotheek. Voor de kleuters 
hebben medewerkers van bibliotheek Veldhoven middels een voorleesbezoek aandacht besteed aan de 
Kinderboekenweek. Vertelclub Verve heeft de opening verzorgd voor de groepen 3 t/m 8. Tevens werd in alle 
groepen het lied ‘Reis mee’ van Kinderen voor Kinderen aangeleerd.    
Daarnaast is er in iedere groep een kleur/schrijfwedstrijd gehouden.   
De winnaars hebben voor de vakantie als afsluiting van de Kinderboekenweek hun tekening laten zien of hun 
verhaal voorgelezen aan alle kinderen van de school. Ook hebben zij een klein presentje gewonnen.   
De tekeningen en verhalen van de winnaars zijn in de hal op het prikbord naast de schoolbibliotheek te 
bewonderen. Het was weer een geslaagde Kinderboekenweek!  

Namens de leescoördinatoren, 
Hannie Coppelmans  

Laura van de Wiel  
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NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 2019 
Donderdag 7 november as gaan wij weer deelnemen aan het Nationaal Schoolontbijt. Aan dit landelijk 
evenement doen ruim een half miljoen leerlingen mee. Dit ontbijt wordt georganiseerd om het belang van een 
goed, dagelijks ontbijt te onderstrepen. 

 
SCHOOLFRUIT 
Onze school gaat weer meedoen aan het Europese Schoolfruitprogramma 11 november 2019 t/m 17 april 
2020. Alle kinderen krijgen op 3 vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit 
uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. Welke dagen van de week dit worden 
is nog niet bekend. Voor u en onze school zitten er verder geen kosten aan verbonden. De groente en 
fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Zij maken het mogelijk dat wij 20 weken lang 
aan het programma mee kunnen doen.  
 

 
 

Secretarieel Team  
 
AGENDA 
23 oktober   Peuterkijkmiddag 
7 november  Nationaal Schoolontbijt 
11 november   Start EU-Schoolfruitprogramma 
15 november  Eerste rapport 
19, 20 en 28 november Rapportgesprekken 
22 november  Studiedag, alle kinderenzijn die dag vrij. 
 
BIJLAGE 
Flyer Sportgala 
 


