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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker – 9 januari 2019  nr. 18 
 
KIJKMIDDAG OP BREDE SCHOOL DE BERCKACKER 
Op woensdagmiddag 23 januari 2019 van 13.30 uur tot 14.30 uur organiseert Brede School De Berckacker een 
kijkmiddag. Op deze middag zijn alle jonge kinderen en hun ouders, die een kijkje willen komen nemen op de 
dagopvang en het peuterwerk van Korein of op BS De Berckacker, van harte welkom. 
Deze middag is met name bedoeld voor ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind of op een 
plaats in de dagopvang of het peuterwerk van Korein. Terwijl de kinderen mogen spelen in de  
groepen van Korein of in een kleutergroep, kunnen de ouders zich op informele wijze, onder het genot van een 
kopje koffie of thee, laten informeren over de gang van zaken op Brede School  
De Berckacker. Er is ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Het Management Team 

 
HET BRENGEN VAN KINDEREN 
We willen u als ouders herinneren aan de afspraken die vorig schooljaar gemaakt t.a.v. het brengen van de 
kinderen en welke zijn terug te vinden in de schoolgids. 
Gezien de drukte ’s morgens in de gangen en de hal, vragen we u voortaan buiten afscheid te nemen van uw 
kind. Bij de eerste bel om 08.20 uur mogen de kinderen naar binnen en kunnen zij meteen naar hun klaslokaal. 
De ouders van de leerlingen uit de kleutergroepen gaan met hun kinderen mee naar binnen. Voor deze 
kinderen vinden we het belangrijk dat zij overgedragen worden aan de leerkracht.  
De kinderen vanaf groep 3 komen zelfstandig het schoolgebouw binnen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
in de basisschoolperiode leren om stapsgewijs om te gaan met hun vrijheid. Dat heeft te maken met zelfstandig 
worden en verantwoordelijkheid nemen. De school stimuleert de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. 
Zelfvertrouwen en sociale redzaamheid zijn daarbij sleutelbegrippen.  
 
Uiteraard kunnen ouders naar binnen lopen als zij een korte boodschap hebben en/of een afspraak willen 
maken met de leerkracht. Na schooltijd bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in de groep en heeft 
de leerkracht meer tijd en aandacht voor u en uw kind. 

Het Management Team 
 

 
 
NATIONALE VOORLEESDAGEN 2019 
Op woensdag 23 januari starten de jaarlijks terugkerende Nationale Voorleesdagen.  
Het doel van deze voorleesdagen is het onder de aandacht brengen van het belang van voorlezen. Voorlezen 
draagt immers positief bij aan de ontwikkeling van de taal- en leesvaardigheid van kinderen, bevordert de 
leesmotivatie en het plezier in lezen en stimuleert de sociaal-emotionele, cognitieve, creatieve en culturele 
ontwikkeling.  
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Bij de kleutergroepen wordt de opening verzorgd door de bibliotheek, waarbij het winnende prentenboek 
gepresenteerd zal worden. Tijdens deze dagen (van 23 januari t/m 1 februari) zal er in de groepen 3 tot en met 
8 iedere dag 15 minuten voorgelezen worden.  
We zijn op zoek naar ouders en/of grootouders die het leuk vinden om in de groepen 3 t/m 8 een prentenboek, 
een verhaal of een stuk uit een leesboek voor te lezen en zo mee te helpen bij de opening van de Nationale 
voorleesdagen. 
Samen met u kijken we naar welk boek geschikt is voor welke groep en maken we een keuze in welke groep u 
voor kunt lezen op woensdag 23 januari. 
 
SCHENKING AAN STICHTING LEERGELD 
Vorige maand werd de ouders gevraagd om de creaties van de kinderen, die ze tijdens de kerstworkshops 
gemaakt hadden, te ‘kopen’ op de avond van de kerstviering. Daar is door velen gehoor aan gegeven en het 
resultaat is een mooi bedrag, € 365,45. De Goede doelen commissie vult dit bedrag aan tot € 1000,00. 
Deze vrijwillige donaties van de ouders en de aanvulling van de Goede doelen commissie wordt binnenkort 
naar Stichting Leergeld overgemaakt.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Goede doelen commissie 
 
WORKSHOPS KOREIN KINDERPLEIN 
Wilt u uw peuter actief laten bewegen ? Vanaf 25 januari starten we met de workshopreeks  
Droomt uw kind ervan  om op een podium te staan ? Meld uw kind dan nu aan voor de workshop Musical en 
meer ……… 
Ook als uw kind niet naar de opvang van Korein KInderplein komt is uw kind welkom. 
Meer informatie hierover leest u in de bijgevoegde flyers. 
 
BIJLAGE 
Flyer Peutergym Korein Kinderplein 
Flyer Musicals en meer……. Korein Kinderplein  
 
AGENDA 
23 januari Peuterkijkmiddag 13.30-14.30 uur 
23 januari Leerlingenraad  12.15-13.00 uur 
29 januari Open ochtend ouders nieuwe leerlingen 
31 januari Open middag ouders nieuwe leerlingen 
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