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KUNSTWEKEN 
 
De leerlingen hebben tijdens De Kunstweken hun uiterste best gedaan om een mooi kunstwerk te maken. Een 
kunstwerk, dat gezien mag worden en waar ze trots op mogen zijn. 
 
Het is nu tijd dat U dit kunstwerk kunt bewonderen in het eigen Kunstweken onlinemuseum. 
A.s. vrijdag krijgen de kinderen hun eigen museumfolder mee naar huis. Hierin staat precies uitgelegd hoe het 
museum geopend kan worden. Wanneer u thuis het museum heeft geopend, kan uw kind (samen met u) 
familie en vrienden uitnodigen om ook een kijkje te komen nemen in het museum. Tevens kunnen wij het 
werkstuk op school in de galerie van de klas zien en de kunstwerken met elkaar bespreken. Uw kind ontvangt 
als dank voor het openen van het museum een gratis wenskaart van het eigen kunstwerk. 
 
In de museumshop kunnen leuke spulletjes met het kunstwerk van uw kind worden besteld. U heeft dan een 
uniek aandenken aan De Kunstweken. Alle aankopen zijn geheel vrijblijvend. Met uw bestelling maakt u De 
Kunstweken mogelijk (onze school hoeft hier verder niets voor te betalen) en steunt u ook nog eens het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
De musea van de kinderen blijven t/m 16-12-2020 open. Op deze datum sluiten de musea automatisch en 
wordt er een start gemaakt met de productie van de bestelde aandenkens.  Ongeveer 2 weken later worden 
deze in een tasje op school afgeleverd en geven we deze aan uw kind mee, zodat zij de souvenirs kunnen 
overhandigen. 
 
Via de link https://youtu.be/vKyj6dO-Y1g krijgt u extra uitleg over het openen van het museum. 
 
Wij hopen op uw medewerking en een goede afsluiting van De Kunstweken 
 

Team De Berckacker 
 

 
 
 
KERSTVIERING 
Sinterklaas is nog in het land, maar achter de schermen is de kerstcommissie al met de voorbereidingen voor 
Kerst bezig. 
Wij kunnen u alvast laten weten dat de kerstviering op donderdag 17 december tussen 17.00u en 18.30u 
door kan gaan. We kiezen dit jaar voor een catering. De kinderen hoeven dus geen hapjes te maken. De 
catering wordt verzorgd door dhr. Bierens van Bierens Catering. Verdere informatie volgt. 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.tekenfund.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30817573%2Fyoutu.be%3Fp%3DeyJzIjoiNVZmdDRiNHBxaENXakZDZUw3MEdyN2dJLVRjIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDgxNzU3MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3lvdXR1LmJlXFxcL3ZLeWo2ZE8tWTFnXCIsXCJpZFwiOlwiMmI1YjFmOWFiZTc1NGI2NDkyNTE0YWRmYTU1OTI0ZGZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI5NWM0NWNmNDBhYTdhZTk1MjBlMjcyMDFlNzQwZGQwNDI2OGNiNzYxXCJdfSJ9&data=04%7C01%7C%7C73dc6061e09d4da672b708d88dd1f67b%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637415280215087049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fdNH2%2BpEGcVf57rDQT603oU%2FYy2ITBjbIVNZmFy5q9Q%3D&reserved=0
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CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 23 
jaar uit de gemeente Veldhoven. Het CJG is een samenwerking van organisaties die zich bezighouden met 
opvoeden en opgroeien (Zuidzorg, GGD, Cordaad Welzijn, Lumens, MEE en gemeente). Doel van het CJG is 
om snel en eenvoudig informatie en advies te geven over opvoeden en opgroeien. Medewerkers van het CJG 
nemen de tijd voor je. En zoeken, als nodig is, met jou naar hulp op maat voor jou en je kind. 
In samenwerking met de gemeente en het onderwijs in Veldhoven, heeft iedere school een contactpersoon 
namens het CJG. Voor BS De Berckacker is dit: 
 
Britta Meerveld 
Jeugdverpleegkundige 
Aanwezig: ma di wo do 
 
Mailadres is : b.meerveld@ggdbzo.nl 
Telefoonnummer is 06-46185827 

 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
In verband met de corona maatregelen liggen alle gevonden voorwerpen morgen en overmorgen uitgestald in 
het voorraadhok. (Rechterdeur bij de hoofdingang) U kunt tussen 8.00-9.00 uur even kijken of er iets van uw 
kind bij is ? Na het weekend gaan deze spullen weg. 
 
AGENDA 
25,26,30-11-2020 Rapportgesprekken (online) 
04-12-2020  Sint op school 
17-12-2020  Kerstviering 
21-12 t/m 3-1-2021 Kerstvakantie 
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