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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker – 7 november 2018  nr. 11 
 
SCHOOLONTBIJT 
Zoals u vorige week in de nieuwsbrief heeft kunnen 
lezen, doen wij morgen mee aan het Nationaal 
Schoolontbijt. 
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat de 
kinderen zelf een bord, beker en bestek mee 
moeten nemen, voorzien van hun naam. 

Het Secretarieel Team 
 

 
 

SCHOOLFRUIT 
Vanaf volgende week woensdag hoeven de 
kinderen op woensdag/donderdag en vrijdag 
geen fruit of ander tussendoortje mee te nemen. 
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.  

Het Secretarieel Team 
 
REMINDER OPROEP NIEUWE OUDERS VOOR 
DE ACTIVITEITEN COMMISSIE 
Wij zijn dringend opzoek naar nieuwe leden voor 
de Activiteiten Commissie. 
Ik zal in het kort vertellen wat de Activiteiten 
Commissie zoal doet. 
Als AC lid regel je, samen met de andere leden, 
een activiteit van A tot Z. Eén van de activiteiten is 
bijvoorbeeld Pasen. Je doet de voorbereidingen 
zoals de boodschappen, zorgen dat er voldoende 
schmink is, de paasmandjes klaarzetten en op de 
dag zelf loop je in een paashaas pak rond en ga je 
samen met de kids de verstopte paaseieren 
zoeken. Een hele leuke activiteit. 
Mocht je interesse hebben of nieuwsgierig zijn naar 
wat wij allemaal doen, mag je altijd een keer bij een 
vergadering komen luisteren wat we allemaal doen. 
 
Je mag mij ook altijd mailen voor meer vragen. 
anke0708@icloud.com.  

Anke Rietman 
 Namens de Activiteiten commissie 

 
 

WEEK VAN RESPECT 
De Respect Education Foundation (REF) 
organiseert jaarlijks in november de nationale 
Week van Respect. In heel Nederland wordt het 
thema “Respect” vol in de schijnwerpers geplaatst. 
Rolmodellen geven gastlessen op scholen en 
sportclubs. Op De Berckacker wordt de gastles 
verzorgt door de wethouder.  
Het centrale thema van de Week is de 
Respectzone. De Respectzone is een omgeving 
waar iedereen zich veilig voelt en waar iedereen 
wordt geaccepteerd om wie hij of zij is. Deze zone 
is altijd in beweging; het begint bij jezelf, je familie, 
je klas, de school, je club, de buurt, dorp of stad en 
uiteindelijk je land en de hele wereld. Tijdens de 
Week wordt het concept besproken en gezocht 
naar manieren om de Respectzone samen te 
construeren. REF ontwikkelt jaarlijks nieuw 
lesmateriaal voor alle niveaus van onderwijs. 
 

 
 
LEERLINGENRAAD DE BERCKACKER 
De nieuwe leerlingenraad van De Berckacker stelt 
zich graag aan u voor: 
Lars Martini groep 5, Benjamin Koch groep 6, Joey 
Chau groep 7 en Jasper Jonker groep 8.  
De eerste vergadering vindt plaats op woensdag 14 
november aanstaande. De notulen van de 
vergaderingen zijn te lezen op het prikbord in de 
hal. 

De leerlingenraad. 
 

 
WIST JE DAT………….. 

- De burgemeester aanwezig is bij het 
schoolontbijt in groep 7 

- Groep 6 gisteren een bezoek aan het 
museum heeft gebracht 

- We weer mooie verhalen hebben gehoord 
door vertelclub Verve, passend bij het 
thema: Week van Respect 

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

- De ouderbijdrage binnenkort betaald moet 
gaan worden 

-  
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AGENDA 
5 t/m 9 november Week van respect 
8 november Schoolontbijt 
9 november gastles groep 7 en 8 
14 november 1

e
 schoolfruitlevering 

16 november 1
e
 rapport K t/m 8 

21, 22 en 27 november Rapportgesprekken 
 
BIJLAGE 
Kliederkerk Veldhoven 
 
 

 OP DE WEBSITE 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
 
Groep 3 
Groep 6 
Groep 8 
 
 
 

https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuwsbrief_5_groep_3.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuwsbrief_november_2018_groep_6.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuws_uit_groep_8_november_.pdf

