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KINDERBOEKENWEEK 2018 
Vandaag,  woensdag 3 oktober, is de 
Kinderboekenweek geopend. Het thema van dit 
jaar is ‘Vriendschap’. Vertelclub Verve verzorgt ook 
dit jaar de opening, alle kinderen mogen vandaag 
van een verhaal van de vertelclub genieten. 
Tevens wordt in alle groepen  het lied ‘Kom erbij” ’ 
van Kinderen voor Kinderen aangeleerd.  
Tijdens de Kinderboekenweek houden we op De 
Berckacker weer onze jaarlijkse schrijfwedstrijd. 
Voor de jongste kinderen ( groepen K t/m 3 ) houdt 
dit in dat zij een tekening mogen maken met als 
titel “Mijn vriend”. De oudere kinderen ( groepen 4 
t/m 8 ) schrijven een verhaal bij de opdracht “Mijn 
ideale vriend”. Binnen de groepen worden er 5 
winnaars gekozen door de leerkracht, waarna de 
kinderen uiteindelijk de echte winnaar zelf kiezen. 
De winnaars van de schrijfwedstrijd lezen hun 
verhaal voor of laten hun tekening zien tijdens de 
gezamenlijke afsluiting op vrijdag 12 oktober en 
winnen daarbij een leuk prijsje. 

Leescoördinatoren,  
Hannie Coppelmans 

Laura van de Wiel 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
PEUTERKIJKMIDDAG BREDE SCHOOL DE 
BERCKACKER 
Op woensdagmiddag 24 oktober aanstaande 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 Basisschool 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. 
 
Tijdens deze middag kunt u uw kind ook 
inschrijven. Door in een zo vroeg mogelijk stadium 
zicht te krijgen op het aantal nieuwe kinderen op 
onze Brede School kunnen wij hierop anticiperen 
bij de formatie van de groepen.  
  
De kinderen van De Berckacker doen hun best om 
de kijkmiddag onder de aandacht te brengen. Alle 
kinderen zullen deze week in de groep een poster  
kleuren, waarop de kijkmiddag wordt 
aangekondigd. Deze brengen ze volgende  week 
mee naar huis. Wij verzoeken u om deze poster op 
het raam te hangen of te geven aan jonge 
kinderen, die bij u in de straat wonen, om hen 
zodoende attent te maken op de kijkmiddag. 
 
Wij hopen op een grote opkomst! 
                                       Team BS De Berckacker 
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AGENDA 
3 t/m 12 oktober Kinderboekenweek 
5 oktober Studiedag, alle kinderen 

zijn die dag vrijdag 
15 t/m 19 oktober Herfstvakantie 
24 oktober Peuterkijkmiddag 
30 oktober Open ochtend nieuwe 

ouders 
1 november Open middag nieuwe 

ouders 
5 november  Studiedag, alle kinderen 

zijn die dag vrij. 
 
 
WIST JE DAT………….. 
 

- De kinderen weer genoten hebben van de 

verhalen van Vertelclub Verve. 

- Het team aanstaande vrijdag een studiedag 

heeft en alle kinderen die dag vrij zijn? 

 
 
BIJLAGE 
Buitenschoolse activiteiten Brede School 
Veldhoven 
Biebbabbel nr 2 
Flyer speelgoedbeurs Korein Kinderplein 
Flyer grafheuvelfestijn 
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