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SINTERKLAAS 2020  
Buiten wordt het weer vroeg donker, de pepernoten en taaitaaipoppen liggen in de winkels en het begint te 
kriebelen bij de kinderen. Het belooft weer een gezellige en spannende tijd te worden. Aankomende zaterdag 
hopen we dat Sinterklaas en zijn pieten weer aankomen in Nederland.   
 
Op maandag 23 november mogen alle kinderen hun schoen zetten in de klas.  
 
Op vrijdag 4 december zal de Sint op een corona-proof manier een bezoek brengen aan onze school. Er zal in 
de middag, in kleine groepen, weer genoten worden van een leuke show waarbij uiteraard rekening wordt 
gehouden met alle voorschriften en waarbij afstand gehouden wordt, ook tussen de kinderen en Sinterklaas en 
de pieten.  
 
Het is de bedoeling dat alle kinderen deze dag zelf fruit en lunch mee naar school toe brengen.  
 
Dit jaar werken we op school in groep 3 en 4 rondom het thema van het Sinterklaasjournaal. De kleutergroepen 
volgen een eigen programma rondom het thema Sinterklaas.  Op vrijdag 4 december brengen alle kinderen 
van groep 6 t/m 8 hun surprises mee naar school, om er samen een gezellige dag van te maken.  
 
Net als vorig jaar zorgt Sinterklaas voor iedere groep voor één of meerdere klassencadeaus.  
 
Namens alle leerkrachten een fijne Sinterklaastijd toegewenst!  
 

De Sinterklaascommissie 
 

 
 
 
EERSTE RAPPORT 
Volgende week vrijdag 20 november krijgen de kinderen hun eerste rapport. De rapportgesprekken gaan online 
plaatsvinden. Meer informatie hierover ontvangt u later. 
 
VOORSTELLEN SCHOOLRAAD 
 

Beste ouders,  
 
Via deze weg willen we jullie graag de leden van de schoolraad voorstellen. De schoolraad vergadert 
regelmatig in het bijzijn van het Management Team en functioneert als gesprekspartner en klankbord 
van het team. Onze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de personeelskamer. Een keer 
aansluiten? Dit kan altijd, je bent van harte welkom! (de vergaderdata worden in de nieuwsbrief 
vermeld). Mocht je vragen hebben, iets dat van belang kan zijn voor alle ouders of de schoolraad, 
aarzel dan niet en spreek ons aan. 
 
 
 
 



 

2 
 

Even voorstellen de ouders 
 
Ik ben Barbara Rehorst, getrouwd met Bart en moeder van Floor en van Susan. Naast moeder zijn, 
werk ik ook als onderwijsadviseur bij Onderwijs Maak Je Samen. Mijn hart ligt dan ook al jaren bij het 
onderwijs en ik vind het leuk om na te denken over het reilen en zeilen binnen scholen. Vandaar dat 
ik zitting heb genomen in de schoolraad van de Berckacker. School is namelijk toch de plek waar 
mijn kinderen vele uren van de dag doorbrengen (met veel plezier overigens). Binnen de schoolraad 
vervul ik de rol van voorzitter. 
 

 
 

Ik ben Marije en zit sinds enkele jaren in de schoolraad. Daar vervul ik de functie van 
penningmeester. Dit houdt in, het beheren van de inkomsten en uitgaven omtrent de activiteiten die 
georganiseerd worden door de activiteitencommissie die gedurende het schooljaar plaatsvinden. Ik 
vind het fijn om wat te kunnen doen voor de school. 
 

 
 

Ik ben Astrid van den Bisen en ben secretaris in de schoolraad. Daarnaast ben ik ook de interne 
vertrouwenspersoon van school. In het dagelijks leven ben ik gespecialiseerd verpleegkundige en 
natuurlijk moeder van Skip, Pyke en Wyb. De schoolraad biedt mij een kans om gevraagd en soms 
ongevraagd onze school te voorzien van advies. 
 

 
 
Mijn naam is Karin Josiassen, ik ben getrouwd met Clemens en mama van Sophie en Lisa. Ik wil 
graag als ouder betrokken zijn bij de school waar mijn meiden veel tijd door brengen. Als lid van de 
schoolraad blijf je op de hoogte van wat er in- en op school gebeurt. Vanuit mijn functie in de 
kinderopvang denk ik dat ik een positieve bijdrage kan leveren over alle thema’s waar de schoolraad 
invloed op heeft. Ik neem vanuit de schoolraad deel aan de werkgroep ouderbetrokkenheid, dus heb 
je hier ideeën over dan hoor ik dat natuurlijk graag!  
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Ik ben Jolanda Duizers, getrouwd met Patrick en moeder van Milan en Esmee. Sinds enkele jaren 
ben ik lid van de schoolraad. Ik vind het als ouder leuk en interessant om samen met andere ouders, 
leerkrachten en het Management Team mee te denken over de Berckacker. Het is fijn om zo 
betrokken te zijn op de plek waar mijn kinderen veel tijd doorbrengen. 
 

 
 
Mijn naam is Judith van Limpt en ik ben de trotse moeder van drie kinderen (Sem, Evi en Kas) die 
elke dag met veel plezier naar de Berckacker gaan. Ik neem deel aan de schoolraad omdat ik het 
belangrijk vind om mee te denken en mee te sparren over de ontwikkelingen die de Berckacker 
doormaakt. Ik vind het erg waardevol om een steentje bij te dragen. Als je vragen hebt met 
betrekking tot de schoolraad en/of ik kan iets voor je betekenen, spreek me dan gerust aan op het 
schoolplein. 

 
 

Mijn naam is Vincent Hoftijzer. Net nieuw in de schoolraad. Samen met mijn vriendin en onze 2 
kinderen wonen wij in Veldhoven. Ik werk als marketeer bij een IT bedrijf en in het verleden heb ik 
gewerkt voor een softwareontwikkelaar specifiek voor het basisonderwijs. Daar is mijn interesse voor 
basisonderwijs aangewakkerd. Ik hoop mijn kennis met betrekking tot (digitale) communicatie en mijn 
creativiteit hier goed te kunnen gebruiken. Wie weet tot snel! 
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Even voorstellen de leraren……..  
 
Mijn naam is Antoinette Simons, geboren in Breda en sinds 1988 woonachtig in Veldhoven. Ik werk 
ruim 25 jaar op de Berckacker. Mijn eigen kinderen hebben ook op de Berckacker gezeten maar dat 
is alweer een hele tijd geleden. Inmiddels ben ik oma van drie prachtige kleinkinderen. De laatste 16 
jaar ben ik leerkracht van groep 8. Daarvoor ben ik werkzaam geweest in alle andere groepen op 
deze school. Het mooie van groep 8 is dat je de kinderen/ pubers begeleidt op weg naar het V.O. Ik 
heb nog genoeg energie om met deze leeftijdscategorie aan de slag te gaan! Bovendien vind ik het 
belangrijk om een goed contact met ouders te hebben, vandaar mijn rol in de schoolraad. Je wordt 
op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in de school maar ook daarbuiten. 
 

 
 
Mijn naam is Laura van de Wiel en ik ben lid van de schoolraad vanuit het team leerkrachten van de 
Berckacker. Ik werk intussen alweer ruim twaalf jaar op de Berckacker, waarvan de meeste jaren in 
groep 4. Vanuit mijn ambitie om meer te doen binnen de school, ben ik ongeveer tien jaar geleden 
toegetreden tot de schoolraad van de Berckacker. Ik vind het interessant om mee te denken in beleid 
en hier het gesprek met ouders over te voeren. Naast mijn rol als leerkracht ben ik ook 
leescoördinator en ga ik dit jaar beginnen aan het traject leermonitor. 
 

 
 
AGENDA 
11-11-2020  Start EU-Schoolfruitprogramma 
16-11-2020  Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij 
20-11-2020  Eerste rapport 
25,26,30-11-2020 Rapportgesprekken (online) 
04-12-2020  Sint op school 
 

 OP DE WEBSITE 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Groep 6 
Groep 7 

https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_2020_11_nieuwsbrief_groep_6.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_2020_11_nieuwsbrief_groep_7.pdf

