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NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 2018 
Volgende week donderdag 8 november gaan wij 
weer deelnemen aan het Nationaal Schoolontbijt. 
Dit jaar sluit ook de burgemeester aan voor het 
ontbijt op onze school.  
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. Voor meer informatie kunt u de bijlage bij 
deze nieuwsbrief bekijken.   

Marieke van der Avort  
 Secretarieel Team 

 

 
 
KINDERBOEKENWEEK 2018 

De Kinderboekenweek  stond dit jaar in het teken 

van ‘Vriendschap’. In de klassen is er aandacht 

besteed aan de verschillende boeken die we aan 

hebben geschaft voor de schoolbieb. 

Daarnaast is er in iedere groep een 

kleur/schrijfwedstrijd gehouden.  

De winnaars hebben voor de vakantie als afsluiting 

van de Kinderboekenweek hun tekening laten zien 

of hun verhaal voorgelezen aan alle kinderen van 

de school. Daarnaast hebben zij een klein 

presentje gewonnen, een vriendschapsarmbandje.  

De tekeningen en verhalen van de winnaars zijn in 

de hal bij de schoolbieb te bewonderen. 

 

Het was weer een geslaagde Kinderboekenweek! 

 

Namens de leescoördinatoren, 

Hannie Coppelmans 

Laura van de Wiel 

 
 
SCHOOLFRUIT 
Onze school gaat weer meedoen aan het Europese 
Schoolfruitprogramma. Alle kinderen krijgen op 3 
vaste dagen in de week 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.  
Van 14 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt 
uw kind drie gratis porties 
Op woensdag/donderdag en vrijdag hoeft u uw 
kind dus geen fruit of ander tussendoortje mee te 
geven. 
In de wekelijkse nieuwsbrief kondigen wij aan 
welke soorten fruit/groente er worden aangeboden 
zodat u, wanneer uw kind iets niet lust, alsnog fruit 
mee kunt geven.  
 

 
 
BETALING SCHOOLREIS 
Nog niet alle ouders hebben de bijdrage voor de 
schoolreis betaald. Zou u dit zo spoedig mogelijk in 
orde kunnen maken ? 

Marije van den Berg 
Penningmeester Schoolraad 

 
BIJLAGE 
Flyer bedplassen  
Oudernieuwsbrief Schoolontbijt 
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WIST JE DAT………….. 

- Groep 8 vandaag een bezoek aan het 
museum brengt  

- Groep 8 donderdag 1 november een 
meeloopdag heeft op het Sondervick 

- U, na schooltijd, welkom bent in de groep 
van uw kind(eren) om een kijkje te nemen 

- De ouderbijdrage binnenkort betaald moet 
gaan worden 

- 5 november een vrije dag is voor de 
kinderen 

 
 
AGENDA 
1 november Open middag nieuwe 

ouders 
5 november  Studiedag, alle kinderen 

zijn die dag vrij. 
8 november Schoolontbijt 
5 t/m 9 november Week van respect 
16 november 1

e
 rapport K t/m 8 
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https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_themabrief_gezondheid_2018.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_groep_4_nieuwsbrief_24_10_2018.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuwsbrief_groep_5_oktober_2018.pdf

