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INFORMATIE RONDOM GROEPSVERDELING 
Wij zijn volop bezig met afronding van de groepsverdeling en formatie voor schooljaar 2019-2020. 
We gaan uit van 10 groepen waarvan 2 groepen 3. 
Binnen stichting Veldvest wordt echter 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. Dit in verband met mobiliteit 
binnen de stichting.  
Zodra deze datum (in juni) bekend is, brengen we alle ouders en kinderen zo snel mogelijk op de 
hoogte. 
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HULP SPONSORLOOP 
Wij zijn nog op zoek naar ouders die ons bij de sponsorloop op woensdag 5 juni willen helpen. U kunt zich vóór 
as vrijdag 24 mei opgeven bij juf Hannie of juf Laura. 

Commissie sponsorloop 
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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AGENDA 
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 


