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BURGERSCHAP
Zoals u ongetwijfeld weet koppelen wij schoolbreed
het goede doel, de sponsorloop van vandaag, aan
het debatteren. Debatteren is een onderdeel van
het domein ‘Participatie; een van de drie domeinen
van burgerschap. In het begin van het schooljaar
zijn we in alle groepen gestart met groepsvorming
vanuit het domein ‘Democratie’. In januari hebben
we gewerkt rondom rolneming vanuit het domein
‘Identiteit’. Veiligheid, dat is niet zo
vanzelfsprekend. Op school zijn we hierover met
elkaar aan het debatteren; een vorm van
menselijke interactie. Kinderen leren naast een
eigen inspanning te leveren(de sponsorloop) ook
via stellingen zich te verplaatsen in anderen en
andere leefomstandigheden. In debatten
verwoorden kinderen vanuit een gegeven stelling
wat zij zouden doen of gedaan zouden hebben?
Confrontatie/ontmoeting. Hiermee leggen we een
verband tussen het domein ‘Identiteit’, wat meer op
het ik was gericht. Binnen het domein ‘Participatie’,
waaronder het debatteren valt, komen we op voor
de leefomstandigheden van anderen.

STUDIEDAG
Volgende week vrijdag, 23 juni, is er een studiedag
voor het team van BS De Berckacker. Alle kinderen
zijn deze dag vrij.
AGENDA
15 en 16 juni
23 juni
28 juni
5 juli
Bijlage:
Flyer Blaasbende

Ben jij degene die gaat raden hoeveel de
sponsorloop op gaat leveren?
De opbrengst gaat, zoals je weet, naar de Stichting
Fracarita! Wil jij ook hierover nadenken en schatten
wat de loop volgens jou gaat opleveren? Vanaf
volgende week mag je raden! Noteer een bedrag
op papier en stop dit in de daarvoor bestemde bus.
Deze staat in de grote hal. De winnaar; degene die
het juiste bedrag heeft genoteerd, ontvangt een
leuke prijs in de vorm van 4 toegangskaarten voor
een gezinsvoorstelling in de Schalm. Jullie horen
nog wanneer we de opbrengst bekendmaken!
Jij doet toch ook mee?!?!

DE BLAASBENDE
Groep 5 is al een aantal weken hard aan het
oefenen in de klas (en thuis) met het spelen van
liedjes op een blaasinstrument. Dinsdag 27 juni zal
hiervan om 19:00 uur een eindpresentatie
plaatsvinden in dorpscentrum d'Ouw school in
Oerle. Iedereen is van harte welkom om hiernaar te
komen kijken. Voor verdere info zie de flyer.
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Schoolfotograaf
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Koffieochtend
Ouderbedankactiviteit

