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KINDERPOSTZEGELS
Woensdag 27 september a.s. gaan onze kinderen
van groep 7 en 8 weer op pad om kinderpostzegels
en andere producten te verkopen
Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in
de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door
kinderen! Dit jaar sieren de personages van Jan,
Jans en de kinderen de kinderpostzegels.

GROEPSVORMING

INFORMATIEMARKT
Op maandag 18 september vond wederom de
informatiemarkt plaats. Ouders werden door hun
kinderen rondgeleid en zo op de hoogte gesteld
van de daagse activiteiten in de groepen. De
school liep vol enthousiaste kinderen en de ouders
genoten hiervan. Onder het genot van een kopje
koffie en thee konden de ouders met elkaar praten
en ook de kinderen werden niet vergeten.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde
avond die zeker voor herhaling vatbaar is.
Team BS De Berckacker

Zoals u afgelopen maandag, 18 september, heeft
kunnen zien tijdens de informatie-markt wordt in de
eerste zes tot acht weken in alle groepen hard
gewerkt aan groepsvorming; een democratische
houding. Kinderen leren zich conformeren aan. De
informele regels worden met elkaar vastgesteld,
wat mag en wat mag niet . Deze zijn voor iedereen
zichtbaar in alle groepen. In deze periode worden
er veel samenwerkingsactiviteiten ingezet, gericht
op techniek en sport. Deze lessen worden gegeven
door externen. Ook nemen kinderen een aantal
weken deel aan theater- en judolessen. Tijdens
deze lessen beleven kinderen veel plezier.
Daarnaast worden er in de judolessen zeven
waarden behandeld. Per les staan er een aantal
waarden centraal en hieruit bepalen kinderen met
de leerkracht samen do’s, deze helpen ons bij het
leren in de groep.

PRIJSVRAAG
Tijdens de informatiemarkt had de leerlingenraad
een prijsvraag: Wie raadt het aantal vullingen in de
pot?”. Veel kinderen hebben hieraan mee gedaan
en de antwoorden liepen uiteen van 20 tot 300!
Het juiste aantal was: 142. Dit is niet geraden dus
hebben we gekeken naar wie er met zijn/haar getal
het dichtste bij zat. De winnaar is geworden: Bram
van Poppel uit groep 3 met 135 vullingen. Bram
heeft de prijs in ontvangst genomen en vanaf deze
plek nogmaals van harte gefeliciteerd!

AGENDA
3 oktober:
4 oktober:
5 oktober:

opening Kinderboekenweek
studiedag (alle kinderen vrij)
landelijke onderwijsstaking, de
school is dicht!
16 t/m 13 oktober: Herfstvakantie
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