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SCHOOLKORFBALTOERNOOI 
Het was een lange, koude, gezellige en sportieve dag vandaag. Het schoolkorfbaltoernooi bij SDO bestond 
voor ons uit vier wedstrijden waarvan we er drie gewonnen hebben en eentje gelijk hebben gespeeld. De 
eerste plaats in onze poule! We kregen zelfs twee bekers en die brengen we mee naar school!  

Groetjes van 
Merle, Lieke, Raylinn, Sophie, Emma H en Emma B. 

 

 
 
KUNSTWEKEN 
Deze week zijn we gestart met het project “ DE KUNSTWEKEN”. Doel hiervan is om ieder kind op eigen niveau 
te inspireren tot het maken van een echt kunstwerk. Meer informatie kunt u lezen in de flyer die de kinderen 
vandaag mee naar huis brengen. 
                  Het Team 
 

AGENDA 135e SCHOOLRAADVERGADERING 
Donderdag 16 mei 2019, 20.00-21.30 uur 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen vorige vergadering 
4. Instemming en advies 
5. Aangedragen vergaderpunten 
6. Actielijst 
7. Punten nieuwsbrief 
8. Rondvraag en sluiting 

 
INFORMATIE RONDOM GROEPSVERDELING 
Wij zijn volop bezig met de groepsverdeling voor schooljaar 2019-2020. 
Binnen stichting Veldvest wordt ieder jaar een datum afgesproken waarop de scholen de informatie met ouders 
mogen delen. Hierbij is het van belang dat een en ander tegelijkertijd gecommuniceerd wordt naar de ouders 
van verschillende scholen 
Zodra deze datum bekend is, laten wij u de groepsverdeling via de mail weten. 
                           Managementteam 

 
NIEUWE LEDEN SCHOOLRAAD 
Beste ouders, 
Anderhalf jaar geleden heb ik zitting genomen in de schoolraad. Sinds dit schooljaar heb ik daarbij ook de rol 
van voorzitter overgenomen. 
Ik ben Barbara Rehorst, moeder van Floor van 6 jaar (groep 1-2 juf Anouk), en van Susan van 4 jaar (groep 1-2 
Yolanda en juf Marina).  
Naast moeder werk ik ook als onderwijsadviseur bij Onderwijs Maak Je Samen. Mijn hart ligt dan ook al jaren 
bij het onderwijs. Het leuke is dat ik binnen de Schoolraad mee kan denken met alles wat er reilt en zeilt op de 
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plek waar onze twee dochters vele uren van de dag doorbrengen (met veel plezier overigens).  
 
Aan het einde van dit schooljaar stoppen er twee ouders met de Schoolraad (Johan en Reinout). Op dit 
moment zijn we dus op zoek naar nieuwe ouders die het leuk zouden vinden om mee te denken over de 
school. Binnenkort bestaat de school 40 jaar. Eén van de items waar we komend jaar mee aan de slag willen is 
een mooi cadeau voor de school. We denken erover om samen met de Activiteitencommissie, voor de drie 
pleinen een mooi speelartikel cadeau te geven.  
Dus mocht je geen interesse hebben in het zitting nemen in de Schoolraad (6 vergaderingen per jaar van 1,5 
uur), maar je kan ons wel helpen met ideeën, materialen, contacten i.v.m. het schoolplein, laat het mij dan ook 
weten! We kunnen hierbij alle hulp/ kennis van ouders gebruiken.   
 
Mocht je interesse hebben, vragen hebben, of iets hebben dat van belang kan zijn voor alle ouders of de 
schoolraad, aarzel dan niet en spreek me aan. Elke donderdag en vrijdag ben ik te vinden bij het brengen en 
halen van Floor en Susan bij het kleuterplein.  
Je kan me ook mailen via: bvanderlinden0175@kpnmail.nl 
 

 
 
AGENDA 
15 mei   Fietsexamen groep 7 
16 mei   Schoolraadvergadering 
21 t/m 23 mei   Schoolkamp groep 8 
29 mei   Peuterkijkmiddag 
30 mei en 31 mei Vrij ivm Hemelvaart 
4 juni    Open ochtend nieuwe ouders 
5 juni   Sponsorloop 
6 juni   Open middag nieuwe ouders 
10 juni   Tweede Pinksterdag 
13-14 juni   Peanutbaltoernooi 
19 juni    Studiedag, alle kinderen zijn die dag vrij 
21 juni    Derde rapport 

 
BIJLAGE 
Uitlegbrief ouders sponsorloop  
 

 OP DE WEBSITE 
 
Notulen schoolraadvergadering 

 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Groep 3 
Groep 6 
Groep 8 
 
 

https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_notulen_schoolraad_21_februari_2019.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuwsbrief_12_groep_3.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuwsbrief_groep_6__mei_2019.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuws_uit_groep_8_mei.pdf

