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NIEUWSBRIEF 
De Berckacker – 24 oktober 2018  nr. 9 
 
TELEFOONNUMMER DIRECTIE 
Met ingang van 11 oktober 2018 is het 
management alleen nog maar te bereiken op 
nummer 2540270. 
Het oude nummer, 2542062, is niet meer in 
gebruik. 

Managementteam 
 

 
 
AGENDA 131

e
SCHOOLRAADVERGADERING  

29 oktober 2018, 20.00-21.30 uur 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Notulen vorige vergadering 

4. Jaarplanning 

5. Speerpunten:  

a. Communicatie en ouderparticipatie 

b. Gezonde school 

6. Openstaande vergaderpunten 

7. Aangedragen vergaderpunten 

8. Aangedragen punten nieuwsbrief 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

 
 
OPROEP NIEUWE OUDERS VOOR DE 
ACTIVITEITEN COMMISSIE 
Wij zijn dringend opzoek naar nieuwe leden voor 
de Activiteiten Commissie. 
Ik zal in het kort vertellen wat de Activiteiten 
Commissie zoal doet. 
Als AC lid regel je, samen met de andere leden, 
een activiteit van A tot Z. Eén van de activiteiten is 
bijvoorbeeld Pasen. Je doet de voorbereidingen 

zoals de boodschappen, zorgen dat er voldoende 
schmink is, de paasmandjes klaarzetten en op de 
dag zelf loop je in een paashaas pak rond en ga je 
samen met de kids de verstopte paaseieren 
zoeken. Een hele leuke activiteit. 
Mocht je interesse hebben of nieuwsgierig zijn naar 
wat wij allemaal doen, mag je altijd een keer bij een 
vergadering komen luisteren wat we allemaal doen. 
 
Je mag mij ook altijd mailen voor meer vragen. 
anke0708@icloud.com.  

Anke Rietman 
 Namens de Activiteiten commissie 

 

 OP DE WEBSITE 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN: 
Groep 3  
Groep 7 
 
AGENDA  
29 oktober Schoolraadvergadering 
30 oktober Open ochtend nieuwe 

ouders 
1 november Open middag nieuwe 

ouders 
5 november  Studiedag, alle kinderen 

zijn die dag vrij. 
8 november Schoolontbijt 
5 t/m 9 november Week van respect 
 
WIST JE DAT………….. 

- Iedereen genoten heeft van een fijne 
vakantie 

- We weer hard aan het werk zijn om veel te 
leren 

- Er allerlei leuke activiteiten aankomen 
 

 
BIJLAGE 

 Workshops Peuterdans en Urban dance bij 
Korein  Kinderplein Norenberg 

 Flyer Kick off Sjors Sportief 

 Flyer sportgala Veldhoven 
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https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_nieuwsbrief_4_groep_3.pdf
https://www.berckacker.nl/upload/medialibrary/berckacker_berckacker_nieuwsbrief_oktober_2018_groep_7.pdf

