Berkenblad nr.2 4 september 2018

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het tweede Berkenblad van het schooljaar 2018-2019!
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl

De volgende jarigen wordt van harte gefeliciteerd door alle
kinderen, juffen en meneren van de Berkenhof:
Emie Gersonius
Kübra Sert

groep 5
groep 8

14 september
15 september

Jaarvergadering oudervereniging
Maandag 10 september om 20.00 uur bent u van harte uitgenodigd om de
jaarvergadering van de oudervereniging bij te wonen. Op de agenda staan het
jaarverslag 2017-2018 (deze ligt al ter inzage op school!), de kascontrole, de
begroting 2018-2019 en het vaststellen van de ouderbijdrage. Wilt u inbreng bij
het vaststellen van de ouderbijdrage? Dan is dit uw kans! U bent welkom.

Aanmelden voorschool
Het gaat weer hard met de aanmeldingen van de voorschool! De maximale
grootte van een voorschoolgroep is 16. Heeft u een kind van bijna 2 1/2 jaar,
dan kunt u nu al vrijblijvend een afspraak maken met juf Carla/juf Tine om een
kijkje te nemen bij de voorschool. Bij juf Nelly kunt u uw kind officieel
inschrijven.

Leer- en ontwikkelingstraject Thinking for Learning
Vorig schooljaar zijn we gestart met het team het nascholingstraject Thinking for
learning. Dit is een belangrijk onderdeel van de 21ste eeuwse vaardigheden.
Thinking for Learning is een
onderwijsaanpak die ervoor zorgt dat
leerlingen het vermogen helder en
onafhankelijk denken ontwikkelen. Zeven
gouden regels helpen te leren denken en
te denken over het leren:
1. Creëer een klimaat dat denken
stimuleert.
2. Maak denken uitdagend en leuk.
3. Bereid het denken voor.
4. Organiseer het denken.
5. Toets het denken.
6. Maak denken zichtbaar.
7. Maak denken hoorbaar.
Dit schooljaar gaan we hiermee verder.
Er is samen met EDUX (Onderwijsbegeleidingsdienst Breda) en het team een
implementatietraject samengesteld, waarmee de leerkrachten al mee zijn
gestart. Veel samen denkoefeningen samenstellen en uitvoeren in de groepen,
intervisie en studiemiddagen.

Het 3e Berkenblad kunt u op dinsdag 18 september verwachten.

