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EXTRA LOCATIE VAN SINT JAN BAPTIST OP DE BERCKACKER 
Vorige week hebben we het bericht ontvangen dat de gemeente Veldhoven ruimte vordert voor het schooljaar 
2019-2020 ten behoeve van basisschool Sint Jan Baptist te Oerle. Er zal gebruik worden gemaakt van 2 
klaslokalen. In overleg tussen beide scholen worden afspraken gemaakt. 
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EINDCITO 
De leerlingen van groep 8 hebben op 16, 17 en 18 april de Centrale Eindtoets gemaakt. De resultaten van deze 
toets zijn inmiddels binnen. 
Onze school behaalde dit jaar een score van 539.9. Een resultaat waar we erg trots op zijn! 
We feliciteren alle leerlingen van harte met dit mooie resultaat. 
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KIJKMIDDAG OP BREDE SCHOOL DE BERCKACKER 
Op woensdagmiddag 29 mei 2019 van 13.30 uur tot 14.30 uur organiseert Brede School De Berckacker een 
kijkmiddag. Op deze middag zijn alle jonge kinderen en hun ouders, die een kijkje willen komen nemen op de 
dagopvang en het peuterwerk van Korein of op BS De Berckacker, van harte welkom. 
Deze middag is met name bedoeld voor ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind of op een 
plaats in de dagopvang of het peuterwerk van Korein. Terwijl de kinderen mogen spelen in de  
groepen van Korein of in een kleutergroep, kunnen de ouders zich op informele wijze, onder het genot van een 
kopje koffie of thee, laten informeren over de gang van zaken op Brede School  
De Berckacker. Er is ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 
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KLEURPLAAT 
De kinderen van de Berckacker doen hun best om de kijkmiddag onder de aandacht te brengen. Alle kinderen 
zullen in de groep een poster kleuren, waarop de kijkmiddag wordt aangekondigd. Deze brengen ze mee naar 
huis. Wij verzoeken u om deze poster op het raam te hangen of te geven aan jongere kinderen, die bij u in de 
straat wonen, om hen zodoende attent te maken op de peuterkijkmiddag. 
Wij hopen op een grote opkomst ! 
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AGENDA   
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 


