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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker –23 januari 2019  nr. 20 
 

 
 VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2019 – 2020 

 
Herfstvakantie  14-10-19 t/m 18-10-19  
Kerstvakantie  23-12-19 t/m 03-01-20  
Voorjaarsvakantie  24-02-20 t/m 28-02-20  
2de paasdag  13-04-20  
Koningsdag  27-04-20  
Meivakantie  20-04-20 t/m 01-05-20  
Bevrijdingsdag  05-05-20  
Hemelvaart  21-05-20 t/m 22-05-20  
2e Pinksterdag  01-06-20  
Zomervakantie  13-07-20 t/m 21-08-20  
 
SCHOOLSPORT 
In de loop van het jaar vinden verscheidene sportactiviteiten plaats, zoals korfbal, handbal en voetbal. Voor de 
evenementen die buiten schooltijd plaatsvinden is de deelname natuurlijk vrijwillig. De school is hier niet voor 
verantwoordelijk. Voor de begeleiding wordt dan ook een beroep gedaan op ouders. 
De Berckacker doet elk jaar mee aan de volgende toernooien: 
Schoolkorfbal op zaterdag 13 april: inschrijven uiterlijk 15 februari 
Het toernooi zal plaatsvinden op het SDO-veld aan de Rapportstraat in Veldhoven. Het toernooi zal rond 12:00 
beginnen en rond 17:00 uur eindigen. Om 18:30 uur is er een spetterende afsluitende disco voor alle kinderen 
die mee hebben gedaan. 
 
Het schoolkorfbaltoernooi is voor alle kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8. De teams van groep 3,4 en 5 
moeten uit minimaal 4 kinderen bestaan en  de teams van groep 6,7 en 8 uit minimaal 8 kinderen. U kunt zich 
opgeven als begeleider van een team. 
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 die meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi mogen vooraf aan het toernooi 2x 
komen trainen.  
Deze trainingen zijn op zaterdag 6 april van 10:30 uur tot 12:00 uur, en op woensdag 10 april van 18:00 uur tot 
19:15 uur. 
 
Dit jaar zal er tijdens het schoolkorfbal van SDO ook weer gelegenheid zijn voor de kinderen uit groep 1 en 2 
om mee te doen met deze dag. De kinderen kunnen allerlei spellen doen. Het gaat hier om tikspelletjes, 
estafettes, balvaardigheid, mikken op korven en dergelijke. Per 8 kinderen is er 1 begeleider nodig. 
 
Wil je je opgeven , kom je aanmeldformulier ophalen in groep 8 bij juffrouw Antoinette ( wo.do en vr) 
Schoolhandbal en schoolvoetbal is nog niet bekend. Komt z.s.m. 

Antoinette Simons 
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AGENDA 
29 januari Open ochtend ouders nieuwe leerlingen 
31 januari Open middag ouders nieuwe leerlingen 
 

WIST JE DAT………….. 
- De kinderen genieten van de sneeuw? 
- We ook te vinden zijn op Facebook? 
- De website ook informatie geeft? 

 

 OP DE WEBSITE 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Groep 4 
 

https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuwsbrief_groep4__23_1_2019.pdf

