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GEBOREN 
Gisteren is juf Laura van Groep 4 bevallen van dochter Fenna. We wensen Laura, haar man Benny, zoon 
Myron en dochtertje Mara veel geluk met deze gezinsuitbreiding. 

 

 
 
BEVINDINGEN INSPECTIEONDERZOEK NAJAAR 2019  
In de afgelopen periode heeft de inspectie een zogenaamd verificatieonderzoek gehouden bij Veldvest. Het 
betreft hier een uitgebreid onderzoek waarbij de inspectie bij alle geledingen (leerlingen, leerkrachten, directies, 
GMR, raad van toezicht) nagaat of het bestuursbeleid wordt gedragen en uitgevoerd. De inspectie constateert 
dat de visie, waarbij er sprake is van duidelijke doelen op het terrein van de opbrengsten (onderwijskundig) en 
het opvoeden (pedagogisch) ”stevig is verankerd binnen de totale organisatie”. Binnen duidelijke beleidskaders 
voelen de medewerkers ruimte en steun om op autonome wijze hun praktijk in te richten.  
In het eindrapport is de inspectie zeer lovend over de professionele kwaliteitscultuur van de Stichting. De 
leeropbrengsten zijn al jaren bovengemiddeld en door het goede pedagogische klimaat op de scholen voelen 
de leerlingen zich veilig en kunnen zij zichzelf zijn. Opvallend is de wijze waarop de directieleden bereid zijn om 
continu te investeren in onderzoek en samenwerking. Voorts is er sprake van een deugdelijk financieel beheer.  
De inspectie beveelt aan om het speciaal (basis) onderwijs nog directer te betrekken bij de diverse vormen van 
bovenschoolse afstemming en geeft aan dat Veldvest minder bescheiden moet zijn in de communicatie naar de 
buitenwereld over de kwaliteit van de Stichting.  
Welnu, deze informatie van de beleidsgroep communicatie is een eerste stap. Het gehele rapport zullen we ook 
op de website van Veldvest plaatsen. 
 
SINTERKLAAS 2019  
Morgen zal de Sint een bezoek brengen aan onze school. Dit jaar zal de Goedheiligman onze school wederom 
in de middag bezoeken. De groepen K t/m 5  wachten de Sint op in de grote hal waarna zij gaan genieten van 
een leuke, interactieve Sint- en Pietenshow. Voor de bovenbouwgroepen is er de mogelijkheid om ook aan te 
sluiten.  
De Sint zal na de show een afscheidswoordje houden en zo afscheid nemen van de kinderen. Zo verloopt het 
afscheid nemen en naar huis gaan rustiger voor de kinderen.  
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 donderdag 5 december brengen alle kinderen 
van groep 6 t/m 8 hun surprises mee naar school, om er samen een gezellige dag van te maken.  
Als afsluiting willen we u graag mededelen dat alle klassen dit jaar een groot klassencadeau zullen ontvangen 
van Sinterklaas. Sinterklaas brengt dit jaar geen individuele cadeaus mee naar school toe.  
 

Namens alle leerkrachten een fijne Sinterklaastijd toegewenst! 
De Sinterklaascommissie 
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KERSTVIERING 2019 
We gaan weer een leuke en gezellige kerstviering tegemoet. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, 
ontvangt u van ons alle informatie.   
  
Kerststukjes maken  
Vorig jaar hebben we prachtige kerstknutsels gemaakt tijdens de workshops en dit jaar gaan de kinderen op 
dinsdagochtend 17 december een kerststukje maken. De kerststukjes van de groepen   
5 t/m 8 gaan naar de voedselbank. De overige groepen nemen de kerststukjes mee naar huis, waarmee ze 
iemand anders blij kunnen maken.   
  
Voor het maken van de kerststukjes brengt ieder kind een lange kaars en een bakje (gemaakt van een 
drinkpak van 1,5 liter) mee.  
Het is de bedoeling dat u dit bakje thuis al op de juiste hoogte van 6 cm afknipt.   
Zie voorbeeld.  
Ook zijn we op zoek naar bruikbare versierspullen die u thuis heeft liggen. U hoeft hiervoor geen spullen te 
kopen.   
  
De kinderen brengen de materialen in de week van 9 t/m 13 dec. bij hun leerkracht mee. De school zorgt voor 
oase en kerstgroen. Om er een prachtig kerststukje van te maken kunnen we ook dennenappels, 
hulst, skimmia, buxus en klimop gebruiken. Misschien heeft u dit in de tuin staan. Wilt u deze materialen dan 
meenemen op de dinsdagochtend dat we de kerststukjes gaan maken?  
  
Kerstdiner   
Op donderdag 19 december vindt het kerstdiner plaats. We verwachten de kinderen vanaf 16.50 uur op school 
zodat we om 17.00 uur met de viering kunnen beginnen. Dit is ook het moment dat de hapjes naar de klas 
gebracht mogen worden. We willen vragen of alle ouders bij het naar binnenkomen de hoofdingang willen 
gebruiken. De kinderen van Korein hebben namelijk op dat moment ook een kerstviering en op de speelplaats 
van de bovenbouw is weinig verlichting. De ouders van de kinderen van de groepen K tot en met groep 4 
vragen wij om de kinderen bij de deur van het lokaal af te zetten.   
De eindtijd van de viering is 18.30 uur.   
Let op: De ouders halen hun kind op in de eigen klas. Om 18.30u wordt u dus weer op school verwacht. Bij 
de ingang zal er een ouder van de kerstcommissie staan die aangeeft wanneer u naar binnen mag gaan. Dit 
om alles ordelijk te laten verlopen. Als u meerdere kinderen heeft, vragen wij u om als eerste het jongste 
kind op te halen. Vervolgens wordt er bij de kerststal in de grote hal koffie, thee en glühwein geschonken en de 
overgebleven hapjes worden op schalen rondgebracht. Om 19.00 uur willen we de avond afsluiten met een 
woordje en een toost.  
  
Voorbereiding kerstdiner   
De kinderen verzorgen samen met de ouders het kerstdiner. We zien elk jaar dat u thuis geweldig uw best 
heeft gedaan om veel lekkere dingen klaar te maken. Dat stellen we heel erg op prijs. Kunnen we dit jaar weer 
op u rekenen? Dit is geheel op vrijwillige basis. De hapjes worden voor de eigen groep gebruikt en deze 
kunnen tussen 16.50 uur en 17.00 uur afgegeven worden bij de desbetreffende klas.    
De kinderen kunnen zowel samen met andere kinderen als alleen met hulp van een ouder, de hapjes 
voorbereiden. Om de hoeveelheid en variatie per groep bij te houden maken we gebruik van intekenlijsten. 
Deze hangen vanaf dinsdag 10 december bij de deur van elke groep. Hierop kunt u aangeven wat uw kind 
graag wil maken. Kinderen van de bovenbouw kunnen in overleg met u ook zelf inschrijven. Op de lijsten staan 
suggesties. Met het voorbereiden van het diner hopen we dat er in iedere groep gevarieerde, gezonde hapjes 
komen. Het is de bedoeling dat de kinderen NIET iets maken voor alle kinderen uit hun groep, maar een bord 
of schaal is genoeg. De leerkracht zal de variatie en hoeveelheden in de gaten houden en zo nodig aangeven 
wanneer er voldoende is. Mochten er hapjes over zijn, worden die bij het ophalen van uw kind uitgedeeld in de 
hal.  
Tip: wilt u thuis een sticker met uw naam op de schaal/bak plakken? Ieder jaar houden wij namelijk schalen op 
school over.  
Vanuit school krijgen de kinderen een feestelijk drankje, borden en bestek.  
Kerstkaarten  
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In deze periode worden er over en weer kerstkaarten uitgedeeld. We zouden het leuk vinden, wanneer de 
kinderen ook dit jaar weer één kerstkaart meenemen voor de hele groep in plaats van een kaart per 
klasgenoot. De kaarten worden dan in de klas opgehangen als kerstversiering. Wil je toch een kaart persoonlijk 
aan een ander kind geven dan vragen wij dit buiten schooltijd te regelen.  
 
Zoals ieder jaar staat er in de hal een grote kerststal. U bent van harte welkom om deze te komen bekijken.  
  

Wij wensen iedereen een sfeervolle kerst toe.  
De kerstcommissie   

 

 
 
AGENDA 
5 december  Sint op school 
17 december  Kerstactiviteit 
19 december  Kerstviering ( 17.00-18.30 uur) 
23 dec t/m 3 jan Kerstvakantie 
 

 OP DE WEBSITE 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Kleutergroepen 
Groep 4 

https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_themabrief_sint_en_kerst_2019.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_groep_4_nieuwsbrief_3_12_2019.pdf

