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BERCKACKER 2E PRIJS SCHOOLVOETBALTOERNOOI. 
Alle wedstrijden wisten de kanjers van groep 5 en 6 ruimschoots te winnen, op één na. 
Op het schoolvoetbaltoernooi bij S.V. Marvilde wisten 8 jongens en 1 meisje de finale te halen en mochten het 
opnemen tegen basisschool Op Dreef. 
Kansen voor de Berckacker waren er genoeg, maar keer op keer zat op de paal, de verdediging of de keeper in 
de weg en werd er niet gescoord. 
Op Dreef kwam daarin tegen bijna niet van hun eigen helft af, maar wist er toch uiteindelijk een vrije trap mooi 
in te knallen.  
Onze spelers bleven de aanval opzoeken, maar wisten niet meer te scoren en dus was de teleurstelling groot 
toen het eindsignaal klonk. 
Toch een prima prestatie om de finale te bereiken en het gehele toernooi maar één goal tegen te krijgen. 
Hulde aan Niek, Lucas, Luca, Luc, Kenzo, Benjamin, Ties,Tijs en Estelle, die zich als enig meisje goed staande 
wist te houden tussen al dit mannelijk voetbaltalent…ze wist zelfs nog 2x te scoren, waarvan 1 penalty. 
 

 
 
 
DE KUNSTWEKEN 
Binnenkort gaat onze school meedoen met een bijzonder project beeldende vorming: 
DE KUNSTWEKEN 
Het doel van dit project is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een echt kunstwerk. Dat 
doen we door hen kennis te laten maken met wereldbefaamde artiesten en hun werk. 
Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind een echte kunstenaar. 
Per twee klassen speelt steeds één kunstenaar de hoofdrol tijdens DE KUNSTWEKEN. Voor groep 1 en 2 is 
dat Piet Mondriaan of Kadinsky, voor 3 en 4 Keith Haring of Andy Warhol, voor 5 en 6 Van Gogh of Miró en 
voor 7en 8 Picasso of Matisse. We starten met een kennismaking met het leven en werk van een kunstenaar. 
Daarna gaan de kinderen vol inspiratie zelf aan de slag. 
Over het verdere verloop houden wij u op de hoogte! 
Team en kinderen De Berckacker. 
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AGENDA 
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 

 

 OP DE WEBSITE 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Groep 3 
Groep 6 

https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuwsbrief_11_groep_3.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuwsbrief_april_2019.pdf

