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KUNSTWEKEN  
Deze week zijn we gestart met het project “DE KUNSTWEKEN”. Het doel van dit project is om ieder kind op 
eigen niveau te inspireren tot het maken van een echt kunstwerk. Meer informatie hierover kunt u lezen in de 
flyer die de kinderen vandaag mee naar huis brengen.  

Het Team 
 
SCHRIJFWEDSTRIJD 
Vrijdag 16 oktober hebben we de Kinderboekenweek 2020 afgesloten door het bekend maken van de winnaars 
van de jaarlijkse teken- en schrijfwedstrijd. Na anderhalve week enthousiast schrijven en tekenen over vroeger 
is er in iedere klas door de kinderen uit die groep een winnaar gekozen. De winnaars hebben samen een 
rondje gemaakt door de klassen en in de klassen hun winnende verhaal voorgelezen of tekening laten zien.  
Wat waren er weer mooie tekeningen en verhalen gemaakt door de kinderen!  
Het thema 'En toen' was er eentje die goed ontvangen is door de kinderen van de Berckacker.  
 
Gefeliciteerd aan de winnaars en natuurlijk ook aan alle andere tekenaars en schrijvers van de Berckacker!  
 

Leescoördinatoren. 
 

 
 

 
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 2020 
Volgende week donderdag 5 november 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. 
Ook dit jaar worden er vanuit een milieubewuste overweging geen wegwerpbordjes, bestek en bekers 
geleverd. Wij vragen u om uw kind voor die dag zelf een bordje, beker en bestek mee te geven (graag 
voorzien van de naam van uw kind). Uw kind hoeft deze dag dus thuis niet te ontbijten.  
 

Marieke van der Avort  
 Secretarieel Team 
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SCHOOLFRUIT 
Onze school gaat weer meedoen aan het Europese Schoolfruitprogramma in de periode van 9-11-2020 t/m 16-
4-2021. Alle kinderen krijgen dan op woensdag/donderdag en vrijdag gedurende twintig weken een portie 
groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. 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. Wekelijks 
Zal worden aangekondigd welke soorten fruit/groente er worden aangeboden zodat u, wanneer uw kind iets 
niet lust, alsnog een ander soort groente/fruit mee kunt geven 
Dus vanaf woensdag 11 november as hoeft u uw kind niks mee te geven voor de ochtendpauze. 
 

 
 
LUIZENPLUIZEN 
Gezien de coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk om op school te gaan luizenpluizen. Wij 
vragen uw vriendelijk dit zelf thuis te doen en in de gaten te houden. Voor meer informatie en instructies 
verwijzen wij u naar onderstaande site van het RIVM. 
 
https://www.rivm.nl/hoofdluis 
 
VERGADERING OUDERVERENIGING EN SCHOOLRAAD (ONLINE) 
De geplande vergadering van de oudervereniging en schoolraad zal morgen online plaatsvinden. 
Mocht u hieraan willen deelnemen kunt u een mail sturen naar berckacker@veldvest.nl. 
Graag uiterlijk morgen vóór 11.00 uur  

 

 
 
AGENDA 
29-10-2020  Vergadering Oudervereniging en Schoolraad (online) 
05-11-2020  Nationaal Schoolontbijt 
11-11-2020  Start schoolfruit 
16-11-2020  Studiedag alle kinderen zijn deze dag vrij 
20-11-2020  Eerste rapport 
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NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Kleutergroepen 
Groep 4 
Groep 8 

https://www.rivm.nl/hoofdluis
mailto:berckacker@veldvest.nl
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_themabrief_wat_een_weer_.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_04__nieuwsbrief_26_10_20.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_groep_8_infobrief_oktober.pdf

