
 

1 
 

NIEUWSBRIEF 
De Berckacker –19 juni 2019  nr. 38 
 
KUNSTWEKEN 
Morgen, 20 juni, sluit het museum waarin alle kunstwerken van de kinderen te zien zijn. U kunt tot dan ook nog 
eventueel een bestelling doen. Dus…… nog snel even kijken! 
 
ZOMERVAKANTIE 
Nog even ter herinnering: de zomervakantie begint op vrijdag 5 juli om 12.00 uur! 

 
HULPOUDERBEDANKACTIVITEIT  
Zoals u twee weken geleden in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, vindt de hulpouderbedankactiviteit dit 
schooljaar plaats op woensdag 26 juni van 11.00 uur tot 12.15 uur (inloop vanaf 10.50 uur). U heeft zich 
middels een opgavestrookje of via de mail a.verhoef@veldvest.nl of l.cox@veldvest.nl hiervoor op kunnen 
geven. Heeft u dit nog niet gedaan en wilt u graag bij deze activiteit aanwezig zijn, dan kunt u dit alsnog doen 
tot en met vrijdag 21 juni.   
Wij willen u er vast op wijzen dat het maken van foto’s of filmpjes niet toegestaan is in verband met de wet 
AVG.  

Commissie hulpouderbedankactiviteit  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Opgavestrookje voor de hulpouderbedankactiviteit op woensdag 26 juni 2019  

Naam van uw kind(eren) + groep:  

………………………………………………  

………………………………………………  

Aantal  personen:…………………………  

 

KLIEDERKERK VELDHOVEN 
De Geloofsgemeenschap Oase Veldhoven en de Immanuel kerk Veldhoven organiseert weer een Kliederkerk. 
Speciaal bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen, hun ouders, verzorgers en grootouders zijn 
van harte welkom.  
 
De ingrediënten van een Kliederkerk zijn: ‘Samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’.   

 
 
De 7e Kliederkerk op 17 maart januari was super gezellig. Op  www.immanuelkerkveldhoven.nl/kliederkerk zijn 
ook nog wat foto’s te vinden.  
 
8e Kliederkerk: 
- Thema: 'Wat bedoel je nou?’ 
- Datum: zondag 23 juni (van 16.00 uur tot 18.00 uur) 
- Plaats: Immanuel kerk (Teullandstaat 1, Veldhoven) 
 
 
 

http://www.immanuelkerkveldhoven.nl/kliederkerk
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AGENDA 
21 juni    Derde rapport 
26 juni   Ouderbedankactiviteit 11.00- 12.15 uur 
1 juli   Musical groep 8 
3 juli   Uitzwaaien groep 8 
4 juli   Doorschuifuur 09.00-10.00 uur 
5 juli    Start zomervakantie om 12.00 uur 


