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STAKING  15 MAART ; SCHOOL BLIJFT OPEN ! 
Zoals u uit het nieuws heeft kunnen vernemen roepen alle Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en 
Onderzoek en FvOv op vrijdag 15 maart een staking uit voor alle onderwijssectoren, van het primair 
onderwijs tot universiteit. 
In het team is een peiling gehouden waaruit blijkt dat de stakingsbereidheid dusdanig klein is, dat er op 
genoemde dag de school open blijft en er onderwijs gegeven wordt. Er zal een groep opgedeeld moeten 
worden. 

Management Team 
 
CARNAVAL 2019 
Nog even en dan barst het carnavalsfeest weer los op De Berckacker. 
Dit jaar luiden we het carnavalsfeest één dag voor carnaval al een beetje in door er een dolle dag aan toe te 
voegen. Dit houdt het volgende in: 
 
Donderdag 28 februari: Gekke haren- en hoedjesdag. 
Alle kinderen mogen zich die dag een gek kapsel of hoofddeksel aanmeten. Daarbij willen we wel graag dat het 
gezicht van de kinderen goed zichtbaar is. 
Houd er wel rekening mee dat op deze dag het reguliere programma gedraaid wordt (inclusief eventueel 
toetsen, buiten spelen, gymmen, handvaardigheid, etc.) 
 
Vrijdag 1 maart hebben we de carnavalsviering op school. De kinderen komen eerst allemaal verkleed in de 
eigen klas waarna er in de hal een gezamenlijke opening van de dag zal zijn. Hierna volgt een wisselend 
programma: 
De kleutergroepen hebben deze ochtend samen met Korein een gezellige carnavalsinvulling.  
Voor de groepen 3 t/m 8  is er een speciaal programma in de hal en in de gymzaal. Dit programma bestaat uit 
spelletjes en natuurlijk wat tijd om eventueel te hossen. Wanneer de kinderen in de hal zijn, is er een 
mogelijkheid voor een optreden. Willen de kinderen een optreden doen, kunnen ze zich opgeven bij juf Denise. 
De tijd dat de groep niet in de hal aanwezig is zal er in de klas door de eigen leerkracht een leuke invulling 
worden gegeven aan de dag. De ochtend wordt gezamenlijk afgesloten in de hal. 
 
Verder willen wij  u vriendelijk verzoeken om de kinderen geen losse attributen (zoals zwaarden, geweertjes, 
enz.) mee te geven en beslist geen confetti en spuitbussen. 

Alvast bedankt en alaaaaaf!  
De carnavalscommissie 

 

 
 
AGENDA 
21 februari Schoolraadvergadering 
27 februari Studiedag, alle kinderen zijn die dag vrij 
28 februari Gekke haren/hoedjes dag 
1 maart  Carnavalsviering in de ochtend 
4 t/m 8 maart Voorjaarsvakantie 
 
BIJLAGE 
Flyer Atletiek en Tennis BSV 


