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Het schooljaar schiet al op
Na een heerlijke meivakantie met veel zon zijn we inmiddels weer volop bezig met het
laatste stuk van dit schooljaar. Een periode van de puntjes op de i; met citotoetsen, doelen
aanscherpen, eigenaarschap van de kinderen vergroten, enz.
Tijdens onze laatste studiedag hebben we geëvalueerd hoe het gaat met het doelen stellen
met kinderen en het vergroten van eigenaarschap van kinderen op de Bernadetteschool.
Tijdens contractwerk wordt er door kinderen een eigen doel gekozen om aan te werken. Dit
zijn heel uiteenlopende doelen. In groep 3 bijvoorbeeld zijn sommige leerlingen bezig met
veters strikken, een kat of auto leren tekenen. En in groep 6 bijvoorbeeld kiezen kinderen
hun eigen rekendoel, waardoor zij het cijferend rekenen beter onder de knie krijgen. We
merken dat de motivatie groeit en kinderen bewuster en verantwoordelijker omgaan met het
schoolwerk.
Voor de komende periode gaan we aan de slag gegaan met het zichtbaar maken van de
rekendoelen tot aan het einde van het schooljaar. Naast de zichtbaarheid proberen we de
leerlingen eigenaar te maken van deze doelen en sturen aan op een bewuster
en gemotiveerd leerproces.

Babynieuws…
Begin mei is juf Lotte bevallen van een gezonde dochter, Djenn. Met juf Lotte en
Djenn gaat het prima. Ze genieten volop van de kraamtijd en wij wensen hen
veel geluk en gezondheid toe.

Misschien wat voor jou…?
Voor het komende schooljaar is de oudervereniging op zoek naar drie nieuwe leden.
Wat doet de oudervereniging?
De oudervereniging organiseert, in samenwerking met de leerkrachten, activiteiten zoals het
Sinterklaasfeest, kerstactiviteiten, Bernadetterun, Koningsspelen, de musical en nog allerlei
andere activiteiten. Vanuit de oudervereniging doen
wij dit met elf mensen. Op die manier weten wij de
taken goed te verdelen. Wij vergaderen ongeveer
zes keer per jaar. Daar bespreken wij de
activiteiten en andere schoolse zaken met een
aantal leerkrachten.
Ben jij een organisatietalent, zit je boordevol leuke
ideeën of wil je meer betrokken zijn bij de schoolse
activiteiten, dan zoeken wij jou. Lijkt het je leuk om

