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Deze nieuwsbrief is verstuurd op 17 februari

ALGEMEEN

NIEUWS BERKELLANDSE SPORTFEDERATIE
In het najaar heeft de SFB bij alle leerlingen van groep 2 t/m 8 een motorische screening afgenomen. Bij
deze zogeheten BLOC-test worden vier motorische vaardigheden getest: zijwaarts verplaatsen,
zijwaarts springen, oog-hand-coördinatie en
Balanceren.
De test levert waardevolle informatie op voor zowel de betere, de gemiddelde als de mindere bewegers.
De resultaten van deze test helpen ons om:
1) een objectief beeld te krijgen van de beweegvaardigheid van kinderen.
2) goed in te spelen op de individuele ontwikkelbehoefte van elk kind.
3) per groep te bepalen waar de aandachtspunten voor de gymlessen liggen.
De resultaten en aandachtspunten worden binnenkort met de groepsleerkrachten besproken.
In de praktijk betekent dit dat de SFB-vakleerkrachten activiteiten op maat toevoegen aan het
bestaande vakwerkplan. Daarnaast geven wij ( de SFB-vakleerkrachten) GymXtra lessen na schooltijd,
voor kinderen die motorisch extra aandacht kunnen gebruiken. Hier wordt de motorische ontwikkeling
gestimuleerd, maar ook bouwen we aan het zelfvertrouwen van de kinderen. Mocht uw kind hier voor
in aanmerking komen, dan ontvangt u een brief zodra de GymXtra georganiseerd wordt in de
betreffende kern van Berkelland.
COMMUNICATIE
In de afgelopen periode hebben wij bemerkt dat wij soms via sociale media worden benaderd (worden
getagd) met suggesties ten behoeve van het onderwijs. Wij staan altijd open voor uw suggesties. Echter
willen wij u verzoeken deze via de mail of telefonisch aan ons door te geven. Alleen op die manier zullen
wij de suggesties in behandeling nemen en hier een terugkoppeling op geven.
RAPPORTGESPREKKEN
De geplande rapportgesprekken in de week van 8 maart zullen naar halverwege april verplaatst worden.
Op deze manier kunnen alle resultaten in de rapporten verwerkt worden, zodat de leerkrachten u een
duidelijk en compleet beeld van uw zoon/dochter kunnen geven. Voor de leerlingen van groep 8 geldt
dat de definitieve advies gesprekken wel zullen plaatsvinden in de week van 8 maart. U ontvangt hier
nog nader bericht over.
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STAGIAIRES
In de periode van februari tot en met juni hebben wij nieuwe stagiaires bij ons op school.
Juf Esmee in groep 1 t/m 4, meester Jarrik in groep 7 en meester Jur in groep 8. Juf Jette liep al bij ons
op school stage. Zij gaat vanaf februari in groep 5 stage lopen. Wij wensen ze een fijne stagetijd bij ons
op school.
VOETBALTOERNOOIEN DEO EN REUNIE
De voetbalclubs in Borculo willen de schoolvoetbaltoernooien door laten gaan. Het is nog niet zeker hoe
het er daadwerkelijk uit gaat zien.
7 april

DEO

Groep 3-4

14 april

Reunie

Groep 7-8

21 april

Reunie

Groep 5-6

Vanaf woensdag hangen de lijsten op het raam bij de klas. Kinderen kunnen zich hierop intekenen, met
toestemming van thuis. Ook hebben wij voor ieder team een begeleider nodig. Uw kind mag dat ook op
de lijst schrijven.

MAANDKALENDER

22-26 februari
Week van 8 maart
15 maart

Voorjaarsvakantie
Adviesgesprekken groep 8
MR-vergadering (online)
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