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SCHOOLFRUIT DEZE WEEK
Deze week krijgen de kinderen op
woensdag/donderdag en vrijdag de volgende
groente-en fruitsoorten:
 Mandarijn
 Appel
 Grapefruit
Secretarieel Team

Kinderen krijgen in de komende periode gastlessen
van Eline waarin zij een aanzet geeft tot het
ontwerpen van een eigen spel in de groepen 3 t/m
8, samen met de eigen leerkracht. Ook staan er
theaterlessen gepland voor de groepen 3 t/m 8,
waarbij ingespeeld gaat worden op groepsrollen.
Dit alles mondt uit in een hele leuke
‘Berckackerdag’ met als thema “Pleinspelen”, op
donderdag 26 april.

PLEINSPELEN OP DE BERCKACKER.
We nemen u even mee in het proces van
‘Pleinspelen op de Berckacker’. Wat is er tot nu toe
gedaan?
Binnen de spelcommissie wordt sinds aanvang van
het schooljaar frequent gesproken over hoe we het
Pleinspelen er uit willen laten zien op de
Berckacker. We werken toe, met alle leerkrachten
en leerlingen, naar een soort spelmanifest.
Uitgangspunt hierbij zijn de drie kernwaarden:
veiligheid, sportiviteit en plezier.
Binnen het proces Pleinspelen is Eline, derde jaar
Summa leerling, als stagiaire werkzaam op de
Berckacker. Zij geeft mede input aan Pleinspelen.
In het begin van het schooljaar heeft Eline de spelkliko’s, aangeschaft door school, geïntroduceerd in
de groepen 3-4, 5-6 en 7-8. Tijdens het Pleinspelen
heeft Eline op de speelplaatsen van de midden- en
bovenbouw actief meegedaan met kinderen en hen
varianten gegeven op mogelijk spel met de
materialen uit de kliko’s.
Alle leerkrachten hebben met de kinderen in de
groep gesproken over wat zij met elkaar verstaan
onder: respect, samenwerken, discipline,
beheersing, weerbaarheid, vertrouwen en plezier.
Het materiaal uit alle groepen is verzameld en
hieruit wordt in de komende periode het
Berckacker-spel-manifest samengesteld.
Vanaf 11 januari maken we een koppeling tussen
Pleinspelen en het burgerschapsthema Identiteit,
waarbij we kinderen bewust laten worden van de
eigen rol binnen de groep en de rol van anderen.
Uiteindelijk willen we dat kinderen kunnen
verwoorden waarom zij een bepaalde rol inzetten
bij iets wat zij willen bereiken.

NATIONALE VOORLEESDAGEN 2018
Op woensdag 24 januari starten de jaarlijks
terugkerende Nationale voorleesdagen.
Het doel van deze voorleesdagen is het onder de
aandacht brengen van het belang van voorlezen.
Voorlezen draagt immers positief bij aan de
ontwikkeling van de taal- en leesvaardigheid van
kinderen, bevordert de leesmotivatie en het plezier
in lezen en stimuleert de sociaal-emotionele,
cognitieve, creatieve en culturele ontwikkeling.
Bij de kleutergroepen wordt de opening verzorgd
door de bibliotheek, waarbij het winnende
prentenboek gepresenteerd zal worden. In de
groepen 3 en 4 zal er een top tien prentenboek
voorgelezen worden door juf Laura.
Tijdens deze dagen (van 24 januari t/m 2 februari)
zal er in de groepen 3 tot en met 8 iedere dag
gestart worden met 15 minuten voorlezen.
Doet u met ons mee en leest u thuis ook extra voor
aan uw kind(eren) tijdens deze dagen?
Namens de leescoördinatoren,
Hannie Coppelmans
Laura van de Wiel

AGENDA
19 januari: Studiedag, alle kinderen zijn deze dag
vrij
24 januari: Peuterkijkmiddag
30 januari: Open ochtend nieuwe leerlingen
1 februari: Open middag nieuwe leerlingen
9 februari: Carnavalsviering
12 t/m 16 februari: Voorjaarsvakantie
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