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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker 9 december 2020  nr. 8 
 
KERSTMIS 2020 
 

 
 
De kerstperiode staat weer voor de deur. Ondanks deze rare tijden willen we er op de Berckacker toch een 
fijne en gezellige tijd van maken. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, ontvangt u van ons alle informatie.  
 
Kerstworkshops 
Dinsdagmiddag 15 december vinden er kerstworkshops plaats. In tegenstelling tot andere jaren, werken we dit 
jaar niet groep-doorbrekend. Elke groep krijgt een eigen creatieve kerstworkshop. Alle kinderen van die groep 
maken dezelfde opdracht. De werkjes worden tijdens het kerstdiner gebruikt om de klassen gezellig te 
versieren. Aan het einde van de week nemen de kinderen de werkjes mee naar huis. We vragen dit jaar geen 
vrijwillige bijdrage.  
 
Kerstverhaal 
In elke klas zal op donderdag 17 december aandacht besteed worden aan het kerstverhaal. Om dit extra 
speciaal te maken, gebeurt dit niet door de eigen leerkracht, maar door een leerkracht van een andere groep.  
 
Kerstdiner  
Donderdagavond vindt de kerstviering in de eigen klas plaats van 17.00u tot 18.30u. Dit jaar geen tafel vol 
zelfgemaakte hapjes maar een feestelijk kerstdiner met cateringhapjes. De catering wordt verzorgd door dhr. 
Bierens, een ouder van kinderen bij ons op school. Voor kinderen met allergieën en diëten wordt zo mogelijk 
een vergelijkbaar alternatief geregeld.  
 

 
 

We vragen alle kinderen zelf een bord, beker en bestek mee te nemen in een tas, graag alles voorzien van 
hun naam.  
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Brengen en halen 
Het brengen en halen van de kinderen verloopt dit jaar ook anders dan andere jaren. De leerlingen verzamelen 
buiten, zoals we dat nu ook ‘s ochtends doen. We verzamelen tussen 16.50u en 17.00u op de vaste plek op 
de eigen speelplaats. De leerkracht haalt de groep buiten op. Het is fijn als de kinderen door één ouder 
gebracht en gehaald worden, om grote drukte op de pleinen te voorkomen. 
 
Na afloop van de viering (18.30u) loopt de leerkracht met de groep mee naar buiten. De kinderen blijven buiten 
bij de leerkracht wachten tot ze opgehaald worden door hun ouder. Als u meerdere kinderen heeft, vragen wij u 
om als eerste het jongste kind op te halen. Wanneer uw kind zelfstandig naar huis mag gaan, vragen we u dit 
vooraf per mail door te geven aan de leerkracht.  
 
Kerstkaarten 
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. 
 
Wij wensen iedereen een sfeervolle kerst toe. 
 

De kerstcommissie 
 

 
 

GOEDE DOELEN ACTIE TUSSEN SINT EN KERST 2020 
Zoals ieder jaar besteden we tussen sint en kerst aandacht aan een goed doel. Afgelopen jaren hebben we 
verschillende donaties gedaan aan goede doelen in Nederland en vorig jaar hebben we een bedrag 
geschonken aan Stichting Severinus ten behoeve van spelmateriaal in het nieuwe Kinderdagcentrum. Dit jaar 
zal de donatie namens de kinderen van de Berckacker gaan naar Stichting Voedselbank Veldhoven.  
 
Zeker in deze moeilijke tijd zijn, helaas, steeds meer mensen afhankelijk van de voedselbank. Stichting 
Voedselbank Veldhoven verstrekt wekelijks een gratis voedselpakket aan mensen die behoeftig zijn en onder 
de armoedegrens (moeten) leven.  
 
Tussen sint en kerst zal een bedrag van  € 750,- overgemaakt worden naar Stichting Voedselbank Veldhoven.  
 

Goede doelen commissie  
 
REMINDER OUDERBIJDRAGE 
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 2020-2021 vastgesteld op €20,00 
per leerling. Voor instromers ná 1 januari 2021 vragen wij het lopende schooljaar geen ouderbijdrage. 
Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag z.s.m. over te maken op: 
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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 
 
 
AGENDA 
17-12-2020  Kerstviering 
21-12 t/m 3-1-2021 Kerstvakantie 

 OP DE WEBSITE 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Groep 6 
Groep 8 
 

 
 
 

 

mailto:Penningmeester.berckacker@gmail.com
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_2020_12_groep_6_nieuwsbrief.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_2020_12_groep_8.pdf

