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HET NIEUWE SCHOOLJAAR IS WEER 
BEGONNEN 
We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van 
een fijne en onbezorgde vakantie. 
We zijn blij dat we afgelopen maandag alle 
kinderen, ouders en teamleden weer hebben 
mogen begroeten en wensen iedereen een heel fijn 
schooljaar toe. Wij hebben er zin in! 

Het Management Team 
 

SCHOOLMELK 
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen 
gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook 
op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om 
op onze school schoolmelk aan te bieden. Al voor 
28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de kleine 
en/of grote pauze een lekker koud pakje verse 
melk krijgen. Interesse? Ga dan naar 
https://iedereenfitopschool.nl/ en sluit een 
abonnement af. Drie weken na afsluiten van het 
abonnement start de levering van de melk. 

Secretarieel Team 

 

 
 
CONTROLEREN TELEFOONNUMMERS 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw 
telefoonnummer(s) te controleren via het 
ouderportaal van Parnassys, zodat deze correct in 
ons administratiesysteem staan? 
Gisteren heeft uw kind een brief mee naar huis 
waarin wij u verzoeken telefoonnummers te 
noteren van personen die wij kunnen bellen, bv. 
indien uw kind op school ziek wordt en opgehaald 
dient te worden. De leerkrachten bewaren deze 
telefoonnummers in de groep en dit bevordert de 
snelheid van handelen in voorkomende gevallen. 
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DATA EN INFORMATIE SCHOOLJAAR  
2018–2019 
Hierbij nogmaals belangrijke informatie m.b.t. dit 
nieuwe schooljaar. Deze informatie stond ook al in 
de laatste nieuwsbrief van het afgelopen schooljaar 
en is tevens terug te lezen op de website. 
 
 
 

SCHOOLVAKANTIES 

Vakanties Data 

Herfstvakantie Maandag 15-10-2018 t/m 
vrijdag 19-10-2018 

Kerstvakantie Maandag 24-12-2018 t/m 
vrijdag 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie Maandag 04-03-2019 t/m 
vrijdag 08-03-2019 
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 Paasdag Maandag 22-04-2019 

Meivakantie Maandag 22-04-2019 t/m 
vrijdag  03-05-2019 

Hemelvaart Donderdag 30-05-2019 en 
vrijdag  31-05-2019 
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 Pinksterdag Maandag  10-06-2019 

Zomervakantie Maandag 08-07-2019 t/m 
vrijdag  16-08-2019 

 

GYMROOSTER 

Groep 3 Donderdag 13.00 - 14.30 u 

Groep 4 Donderdag 09.00 - 10.30 u 

Groep 5 Dinsdag 

 

09.00 - 11.30 u 

Groep 6 Vrijdag 09.00 - 10.30 u 

Groep 7 Woensdag  09.00 - 10.30 u 

Groep 8 Vrijdag 13.00 - 14.30 u 

 

 
STUDIEDAGEN / VRIJE DAGEN  
Naast de vakanties is er een aantal  studiedagen 
gepland. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij.  
 

Dag Datum Reden Dag Groep 
 

Woensdag  5 
september 
2018 

Studiedag Hele 
dag 

Alle 
groepen 

Vrijdag 5 oktober 
2018 

Studiedag Hele 
dag 

Alle 
groepen 

Maandag  5 
november 
2018 

Studiedag Hele 
dag 

Alle 
groepen 

Woensdag  27 
februari 
2019 

Studiedag Hele 
dag 

Alle 
groepen 

Woensdag  19 juni 
2019 

Calamiteitendag Hele 
dag 

Alle 
groepen 
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CALAMITEITEN DAG 

De calamiteiten dag is gepland op woensdag 19 
juni 2019. Dit is een vrije dag voor de kinderen, 
indien zich in het schooljaar geen calamiteit heeft 
voorgedaan. Mocht dit wel het geval zijn geweest, 
komen alle kinderen deze dag naar school volgens 
de reguliere schooltijden. Verzuim op deze dag 
wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de 
Gemeente Veldhoven.  
 
 
SCHOOLGIDS EN JAARKALENDER 
De schoolgids en de jaarkalender voor het 
schooljaar 2018-2019 staan binnenkort op onze 
nieuwe website.(www.berckacker.nl).. 

Het Management Team 
 
COMMUNIE EN VORMSEL 
Ook in 2019 is er de gelegenheid om uw kind deel 
te laten nemen aan de voorbereiding op de eerste 
communie en het sacrament van het Vormsel. 
De communievoorbereiding is voor leerlingen uit 
groep 4. De informatieavonden hiervoor zijn op 
dinsdag 4 september en donderdag 6 september. 
De Vormselvoorbereiding is voor leerlingen uit 
groep 8. De informatieavond is op dinsdag 9 
oktober. 
Alle informatieavonden zijn in het parochiecentrum 
aan de Kapelstraat-zuid 18 te Veldhoven. 
Wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt als u 
naar een van deze avonden wil komen. Dat kan 
telefonisch via 040-2532231 of per e-mail via 
secretariaat@christuskoning.nl 
 
Namens pastoraal team parochie Christus Koning, 

 
WORKSHOPS KOREIN KINDERPLEIN 
Binnenkort gaan we bij Korein Kinderplein 
Norenberg starten met een workshop Peuterjudo 
en Vloggen en meer...  
Wie niet sterk is moet slim zijn... Leren rollen, 
springen, rollen, trekken en duwen. Voor peuters is 
het heel goed om te leren hoe ze om moeten gaan 
met fysiek geweld. Tijdens de lessen Peuterjudo 
wordt ingegaan op de belevingswereld van jou 
peuter!  
Je eigen Vlogs maken en monteren! Voor kinderen 
van groep 5 t/m 8 start er een workshop vanaf 11 
september. Kinderen krijgen presenteerlessen van 
een bekende presentatrice en gaan kijken wat het 
effect is van social media. Wat kan je plaatsen en 
wat niet? In de laatste les presenteren de kinderen 
hun Vlogs en geven zij uitleg aan ouders over hoe 
ze begeleid willen worden. 
 
Is dit echt iets voor jouw kind?  

Meld deze dan snel aan! In de bijlage vind je alle 
informatie. 
 

 
 
BIJLAGE 
Workshops Korein Kinderplein 
Wat kan de GGD betekenen voor uw kind ? 
 
AGENDA 
5 september Studiedag, alle kinderen 

zijn die dag vrij  
18 september 18.0019.30u 

Informatiemarkt,  
 

mailto:secretariaat@christuskoning.nl

