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GOEDE DOELEN 
Zoals u van ons gewend bent, besteden we rond Sint en Kerst meestal aandacht aan een goed doel in 
Nederland. Voor de sponsorloop zoeken we ieder jaar een goed doel in een ontwikkelingsland, liefst 
gerelateerd aan kinderen en onderwijs. Afgelopen jaren hebben we hierbij mooie bedragen mogen besteden 
aan doelen in Nicaraqua en Rwanda, deze goede doelen waren afkomstig uit contacten met de Brede School.  
Nu de vraag of er ouders zijn die een mogelijk goed doel aan willen dragen. Mocht u ideeën hebben, dan horen 
we dit graag! U kunt contact opnemen met juf Hannie of juf Laura vóór 8 februari.  

Goede Doelen Commissie. 
 

 

HALLO OUDERS VAN GROEP 5 
Wij willen ons even voorstellen. Wij zijn Lars, Milan, Tim en Arthur uit groep 5. Omdat wij best wel slim zijn en 
uitdagingen nodig hebben, werken wij in de groep Planmatig Verrijken. Wij hebben alle vier interesse in wat er 
zich in de wereld afspeelt. 
Ieder van ons doet onderzoek naar een eigen gekozen onderwerp vanuit interesse. Het zijn onderwerpen waar 
wij nog niet zoveel van weten. 11 februari verruilen wij onze onderzoekende rol voor die van een journalist. 
Ieder van ons gaat dan de gevonden informatie verwerken in een artikel. De onderwerpen van deze artikelen 
willen wij alvast verklappen. Milan (engels), Tim (kledingindustrie in relatie tot kinderarbeid), Arthur (beeldbuis 
tv), Lars (robots). Zijn deze artikelen klaar dan leveren we deze in bij de redactie (juf Rietje). Wanneer alles is 
gecontroleerd maken we de indeling van onze ‘wereldnieuwskrant’ en gaan we deze kopiëren voor alle 
kinderen uit groep 5. Uitgave van de krant zal in de week voor de carnavalsvakantie zijn. 
Bent u ook benieuwd? Vraag dan aan uw kind om de krant mee naar huis te nemen zodat u deze ook kunt 
lezen. 

Vriendelijke groeten, 
Journalisten ‘Wereldnieuwskrant’ 

 
 
AGENDA 
31 januari Open middag ouders nieuwe leerlingen 
21 februari Schoolraadvergadering 
27 februari Studiedag, alle kinderen zijn die dag vrij 
1 maart  Carnavalsviering in de ochtend 
4 t/m 8 maart Voorjaarsvakantie 
 
 
WIST JE DAT……………..  

 De kleuters bezig zijn met het thema “Over gisteren” en allemaal een bezoek hebben gebracht aan 
museum “t Oude Slot? 

 We bijna klaar zijn met de Cito-toetsen?  

 De kinderen hard gewerkt hebben? 
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 OP DE WEBSITE 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Groep 5 
 
 
 

https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuwsbrief_groep_5_januari_2019.pdf

