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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker – 5 december 2018  nr. 15 
 

GOEDE DOELEN ACTIE TUSSEN SINT EN KERST 2018 
Zoals u van ons gewend bent, besteden wij ieder jaar 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 bijdrage gedaan aan het verbeteren van onze speelplaats.  
Dit jaar zal de donatie namens de kinderen van de Berckacker gaan naar Stichting Leergeld. Deze 
stichting kan benaderd worden door ouders die het financieel krap hebben, waardoor hun kinderen 
regelmatig niet mee kunnen doen aan activiteiten op school of buiten school. Stichting Leergeld helpt 
deze ouders om bijvoorbeeld een naschoolse sport of een schoolreisje voor het kind mogelijk te 
maken, door een financiële bijdrage te doen.  
In de week voor de kerstvakantie zullen de Kerstworkshops plaatsvinden. De gemaakte creaties van 
de kinderen kunnen door ouders ‘gekocht’ worden op de avond van de kerstviering. Deze vrijwillige 
donaties van de ouders worden ook aan Stichting Leergeld geschonken. 
Goede doelen commissie 

 
 
VOORLEESWEDSTRIJD 
Donderdag 29 november vond de finaleronde van de voorleeswedstrijd van De Berckacker plaats. 
Vier leerlingen uit de groepen 7 en 8 streden om de eer en maakten het de jury erg lastig. Uiteindelijk 
won Ebbie van Giesen uit groep 7 en zij gaat De Berckacker vertegenwoordigen bij de wedstrijd in  
De Schalm waar de voorleeskampioen van Veldhoven gekozen wordt. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd Ebbie! 
 

 
 
CADEAUTJES MEEBRENGEN 
De Sint periode zit er weer bijna op en wat hebben we ervan genoten! Gisteren hebben alle kinderen 
met veel plezier kunnen kijken naar de Pietenshow. De laatste pakjesavonden zijn in aantocht en 
dan is het echt tijd om weer afscheid te nemen van Sint en de Pieten.  
Op donderdag 6 december mogen alle kinderen van de groepen K t/m 5 een klein cadeautje 
meebrengen dat ze op pakjesavond hebben gekregen van Sinterklaas. Dit mogen ze in de klas laten 
zien en wellicht is er ook nog heel even tijd om met de cadeautjes te spelen. Houd er rekening mee 
dat u uw kind iets meegeeft dat niet snel kapot gaat of geen kleine onderdelen bevat. Uiteraard geldt 
hierbij dat het meebrengen van speelgoed op eigen verantwoordelijkheid is.  
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KERSTMIS 
Nu Sint en zijn Pieten weer bijna vertrokken zijn, staat het volgende feest alweer voor de deur. Vanaf 
donderdag 6 december wordt de school in kerstsfeer gebracht en zullen er allerlei activiteiten 
plaatsvinden. We bereiden ons voor op de kerstworkshops, X-mass show en het kerstdiner. Alle 
informatie hierover kunt u lezen in de bijlage. Graag goed bewaren zodat u en de kinderen precies 
weten wanneer, waar en hoe alle activiteiten plaatsvinden. 

De Kerstcommissie 
 

VERSIEREN SCHOOL 
Donderdag 6 december gaat de kerstcommissie de school in kerstsfeer brengen. We zijn nog op  
zoek naar ouders die mee kunnen helpen. Als u kunt komen helpen wordt u om 14.30 uur in grote 
hal verwacht. Er wordt gezorgd voor een kopje koffie en/of thee. Alvast hartelijk bedankt voor de 
moeite! 

 
 

AGENDA 132eSCHOOLRAADVERGADERING  
11 december 2018, 20.00-21.30 uur 
Opening 
Mededelingen 
Notulen vorige vergadering 
Schoolondersteuningsprofiel De Berckacker 
Speerpunten: 
Communicatie en ouderparticipatie 
Gezonde school  
Openstaande vergaderpunten 
Aangedragen vergaderpunten 
Aangedragen punten nieuwsbrief 
Rondvraag 
Sluiting 
 
WIST JE DAT………….. 

 Ebbie uit groep 7 onze voorleeskampioen is? 

 Sint en zijn Pieten onze school bezocht hebben? 

 Alle kinderen volop genoten hebben van de show en de cadeaus? 

 De groepen 6, 7 en 8 leuke surprises hebben gemaakt en ook weer ontvangen? 

 De school weer in kerstsfeer wordt gebracht? 

 Maandag 11 december een schoolraadvergadering is? 

 Wij als school het certificaat superschool hebben ontvangen vanuit de kinderpostzegelactie ? 
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BIJLAGE 
Biebbabbel  
Informatie kerstactiviteiten school 
Flyer Sjors Creatief 
Ouderinfo Typetuin 
 

 
 
AGENDA  
11 december   Schoolraadvergadering 
13, 14 en 17 dec Schaatsen groepen 5, 6 en 7 
18 december  Kerstworkshops en X-massshow 
20 december  Kerstviering 17.00-18.30 uur 
24 december t/m 4 januari Kerstvakantie 
 

  OP DE WEBSITE 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Foto’s kleutergroepen thema sinterklaas 
Foto’s sinterklaasviering 2018 

https://www.berckacker.nl/in-beeld/thema-sinterklaas-bij-de-kleuters/
https://www.berckacker.nl/in-beeld/thema-sinterklaas-bij-de-kleuters/
https://www.berckacker.nl/in-beeld/sinterklaasviering-2018/

