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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker – 21 november 2018  nr. 13 
 
LIEVE KINDEREN EN BESTE OUDERS 
Buiten wordt het weer vroeg donker, de pepernoten en taaitaaipoppen liggen in de winkels en het begint te 
kriebelen bij de kinderen. Het belooft weer een gezellige en spannende tijd te worden. Afgelopen zaterdag zijn 
Sinterklaas en zijn Pieten weer aangekomen in Nederland. En gelukkig… ook dit jaar hebben ze weer tijd  
gevonden om een bezoekje aan onze school te brengen!  
 
Op dinsdag 27 november mogen alle kinderen hun schoen zetten in de klas. 
 
Op dinsdag 4 december 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 dinsdag 4 december nemen 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 
 

 
 

SCHOOLFRUIT DEZE WEEK 
Deze week krijgen de kinderen de volgende  fruitsoorten: 

 Wortel 

 Banaan 

 Peer 

 

 



 

2 
 

AGENDA 
14 november 1

e
 schoolfruitlevering 

16 november 1
e
 rapport K t/m 8 

21, 22 en 27 november Rapportgesprekken 
4 december   Sint op school 
 
WIST JE DAT…………. 

- Deze week en volgende week de rapportgesprekken plaatsvinden 
- U, na schooltijd, welkom bent in de groep van uw kind(eren) om een kijkje te nemen 
- De ouderbijdrage betaald moet worden 
- De kinderen volop bezig zijn met Sinterklaas 
- De Sint en zijn Pieten op 4 december onze school bezoeken 
- Deze dag ook de surprises plaatsvinden in de groepen 6, 7 en 8 
- Wij ook te volgen zijn op facebook  
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https://www.berckacker.nl/praktische-informatie/leerlingenraad/
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuwsbrief_6_groep_3.pdf

