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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker –16 januari 2019  nr. 19 
 
WIJZIGING DATUM RAPPORTGESPREKKEN 

De geplande avond voor rapportgesprekken van donderdag 4 april a.s. wordt verschoven naar 
dinsdag 2 april. 
 
VERGADERING ACTIVITEITENCOMMISSIE 
Aanstaande donderdag is er om 20.00 een vergadering van de activiteiten commissie. Lijkt het u ook leuk om 
mee te helpen met een activiteit? Kom gerust kijken hoe wij donderdag vergaderen en hoe je nog meer 
betrokken kunt zijn bij school en uw eigen kind. Misschien heeft u zelf nog leuke ideeën voor school. Uw hulp is 
hard nodig om de activiteiten te organiseren en door te laten gaan!  
Je mag ook altijd een belletje doen naar Anke 0623513504. Of mailen naar anke0708@icloud.com. 
 
BUITENSCHOOLS ACTIVITEITEN BREDE SCHOOL VELDHOVEN 
 

 
 
TYPECURSUS TYPETUIN 
De nieuwe typecursus van de Typetuin gaat weer van start in maart van dit jaar. 
Voor meer info Klik hier 

 
KLIEDERKERK VELDHOVEN 
De Geloofsgemeenschap Oase Veldhoven en de Immanuel kerk Veldhoven organiseert weer een Kliederkerk. 
Speciaal bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen, hun ouders, verzorgers en grootouders zijn 
van harte welkom.  
De ingrediënten van een Kliederkerk zijn: ‘Samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’.   
 

 
 
De 5e Kliederkerk op 6 oktober was super gezellig. Op  www.immanuelkerkveldhoven.nl/kliederkerk zijn ook 
nog wat foto’s van kerstviering te vinden.  
 
6e Kliederkerk: 
- Thema: 'Je hebt elkaar nodig' 
- Datum: zondag 20 januari (van 16.00 uur tot 18.00 uur) 
- Plaats: Immanuel kerk (Teullandstaat 1, Veldhoven) 
 
 

mailto:anke0708@icloud.com
https://successsociety.egnyte.com/dl/7BD9kNBYW6
https://successsociety.egnyte.com/dl/7BD9kNBYW6
http://www.immanuelkerkveldhoven.nl/kliederkerk
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HOE HOUDEN WIJ ONZE SPEELPLAATS SCHOON?! 

 
Hallo allemaal, 
Wij zijn Skip, Sophie, Imme, Imke en Quinn uit groep 4. Wij werken twee keer in de week, zelfsturend, bij juf 
Rietje. Zij helpt ons het werk mee op te starten. We hebben bij haar en in de klas tijdens de weektaak gewerkt 
aan het thema afval. Daarover hebben wij een presentatie gemaakt voor de kinderen van groep 4. Wij hebben 
de klas tijdens onze presentatie ook iets laten doen. Wij hebben de kinderen gevraagd: 

1. Zie je wel eens afval op het schoolplein? 

2. Hoe kunnen wij dat verminderen? 

Met de ideeën van de kinderen hebben wij een plan gemaakt. Wij willen dat onze speelplaats een schone 
speelplaats is. Daarvoor hebben wij afspraken op bordjes geschreven. Meneer Jan heeft de bordjes met ons 
opgehangen. Jullie kunnen die bordjes zien hangen aan de boomstammen van de bomen op de speelplaats 
van groep drie en vier. Wij willen jullie vertellen dat als je op de speelplaats iets zomaar op de grond gooit, je 

daarop kan worden aangesproken door ons. We hopen dat jullie allemaal daaraan meewerken. 

 
 
Nu zijn we aan een nieuw thema begonnen. Tot aan de carnavalsvakantie gaan wij informatie opzoeken over 
het heelal. De volgende keer vertellen we jullie daarover, oké? Tot ziens! 
 
 
PEUTERKIJKMIDDAG 
Woensdag 23 januari vindt de peuterkijkmiddag plaats. De kinderen brengen vrijdag a.s. een kleurplaat 
hierover mee naar huis. Wij willen u vragen deze voor het raam op te hangen zodat de hele wijk kan zien 
wanneer de peuterkijkmiddag plaats vindt. 
 
 
BIJLAGE 
Biebbabbel nr 4 
 
 



 

3 
 

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 
 

WIST JE DAT………….. 
 
- We gestart zijn met het project “ Identiteit” ? 
- We allerlei leuke activiteiten daarover hebben? 
- We ondertussen ook druk bezig zijn met de middentoetsen van de Cito? 
 
 
 
 

 OP DE WEBSITE 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Groep 3 

https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuwsbrief_8_groep_3.pdf

