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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker –3 april 2019  nr. 30 
 
SCHOOLFOTOGRAAF  
Maandag 15 april as zal de schoolfotograaf onze school bezoeken. Ook worden er dit jaar broer-zus foto’s 
gemaakt. Van de kinderen die op school zitten, gebeurt dat onder schooltijd. De broers/zussen die niet op 
school zitten kunnen, indien gewenst, na school samen gefotografeerd worden. Om dit laatste zo vlot mogelijk 
te laten verlopen, worden er aanstaande maandag bij de klassen intekenlijsten opgehangen. Hier kunt u een 
tijdeenheid kiezen voor de foto ná school. Voor uitgebreide info zie de ouderbrief in de bijlage 

 
 

SCHOOL VERSIEREN 
De lente is begonnen en Pasen staat weer voor de deur. Daarom willen we op woensdag 10 april om 8.30u de 
school in Paas-/ lentesfeer brengen. De leden van de activiteitencommissie kunnen dit niet alleen. Daarom 
vragen we welke ouders hierbij kunnen helpen? We kunnen uw hulp goed gebruiken. Natuurlijk staat de koffie 
klaar!  

Alvast bedankt!  
De Paascommissie  

 
 

KONINGSSPELEN 
Op vrijdag 12 april is het  zover!  Dan vinden de koningsspelen plaats. Ben je nieuwsgierig, kom gezellig 
kijken!! 
De leerlingen van De Berckacker worden opgesplitst in 2 groepen: Groep 1-2-3 en groep 4-5-6-7-8. 
Voor beide groepen wordt een spelencircuit uitgezet rondom de school. 
Voor de groepen 1-2-3  bestaat het spelencircuit uit 12 spelen. De kinderen worden verdeeld over 10 groepen. 
De hulpouders lopen mee met een groepje en begeleiden ook de spelen. 
Voor de groepen 4-5-6-7-8 bevat het spelencircuit 16 spelen. De hulpouders begeleiden een spel.  
Nog enkele tips voor de koningsspelen: 

- Ontbijt hebben we op school, lunch nemen de kinderen zelf mee. 

- De kinderen mogen iets in de kleur oranje aantrekken of natuurlijk iets met rood, wit en  blauw. 

- Trek dichte schoenen aan en kleding die vies mag worden. De kinderen gaan rennen, springen, 

kruipen, enz.  

Het spelcircuit start om 9.30 uur en eindigt +/-  12.30 uur.  
Met de Koninklijke groeten,  
Werkgroep Koningsspelen. 
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BIJLAGE 
Ouderbrief Hippe Schoolfoto.nl 
 
AGENDA 
4 april ’19  Schriftelijk verkeersexamen groep 7 
12 april   Koningsspelen 
15 april   Schoolfotograaf 
8 t/m 17 april  Entreetoets groep 7 
16, 17 en 18 april  Eindcito groep 8 
22 april t/m 5 mei Meivakantie 


