
 

1 
 

NIEUWSBRIEF 
De Berckacker –12 juni 2019  nr. 37 
 

KUNSTWEKEN 
De leerlingen hebben tijdens De Kunstweken hun uiterste best gedaan om een mooi kunstwerk te maken. Een 
kunstwerk dat gezien mag worden en waar ze trots op mogen zijn.  
Het is nu tijd dat U dit kunstwerk kan bewonderen in het eigen online museum. 
De kinderen krijgen vandaag hun eigen museumfolder mee naar huis. Hierin staat precies uitgelegd hoe het 
museum geopend kan worden. Tevens kan uw kind, samen met u, familie en vrienden uitnodigen om ook een 
kijkje te komen nemen. 
U kunt in de museumshop leuke spulletjes met het kunstwerk van uw kind bestellen. U heeft dan een uniek 
aandenken aan De Kunstweken.  Alle aankopen zijn geheel vrijblijvend. Met uw bestelling maakt u dit project 
echter mogelijk (onze school hoeft hier verder niets voor te betalen) en steunt u ook nog eens het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur. 
Wanneer u thuis het museum heeft geopend, kunnen wij het werkstuk in de galerie van de klas zien en de 
werkstukken met elkaar bespreken. Uw kind ontvangt dan een replica van het kunstwerk, afgedrukt als gratis 
wenskaart.  
De musea van de kinderen blijven echter maar t/m 20-06-2019 open. Wees er dus snel bij. Op deze datum 
sluiten de musea automatisch en wordt er een start gemaakt van de productie van de bestelde aandenkens. 
Ongeveer 2 weken later worden deze in een tasje aan uw kind meegegeven, zodat zij de souvenirs kunnen 
overhandigen. 
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AFSCHEIDSMUSICAL GROEP 8  
Maandag 1 juli is het zover. De schoolverlaters van de Berckacker laten hun afscheidsmusical: “De tent op z'n 
kop” zien in theater de Schalm. De middagvoorstelling voor de groepen 4 t/m 7 is een generale repetitie voor 
de avonduitvoering en begint om 13.00 uur. De diverse leerkrachten zullen zelf met u en de kinderen 
afspreken op welke wijze en hoe laat zij op maandag 1 juli naar de voorstelling in de Schalm vertrekken. Wij 
proberen de uitvoering niet langer dan een uur te laten duren, maar toch kunnen de kinderen later dan 14.30 
uur op school terug zijn: houdt u daar zeker rekening mee.  
Wij gaan voor een spetterend optreden!  
De leerlingen van groep 8 en hun leerkrachten. 
 
AGENDA 
13-14 juni   Peanutbaltoernooi groep 8 
19 juni    Studiedag, alle kinderen zijn die dag vrij 
21 juni    Derde rapport 
26 juni   Ouderbedankactiviteit 
1 juli   Musical groep 8 
3 juli   Uitzwaaien groep 8 
4 juli   Doorschuifuur 09.00-10.00 uur 
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