2 maart 2021: Digitale informatieavond basisschool De BERK
Bent u op zoek naar een (nieuwe) school voor uw kind? Bezoek dan de informatieavond van
basisschool De Berk!
Dinsdag 2 maart organiseert basisschool De BERK een informatieavond via Microsoft Teams voor
ouders van kinderen die op zoek zijn naar een school voor hun kind. Deze avond is bedoeld voor
ouders van kinderen die tussen augustus 2021 en juli 2022 vier jaar worden en voor ouders van
kinderen die (door bijvoorbeeld verhuizing) op zoek zijn naar een nieuwe school.
Op de informatieavond worden ouders van nieuwe kinderen geïnformeerd over het onderwijs en de
organisatie van de school.
BS De BERK, gevestigd in een modern, nieuw en duurzaam schoolgebouw, opent haar deuren met
ingang van het schooljaar 2021-2022. De school is gevestigd aan de Anjerstraat in Kaatsheuvel en
ontstaat uit een fusie van BS Theresia en BS KlimOp.
Op basisschool De Berk wordt het onderwijs georganiseerd vanuit een duidelijke missie en visie:
Betrokken, Eigentijds, Respectvol en Kindgericht onderwijs.
De kinderen van nu worden voorbereid op de samenleving van de toekomst.
Dit doen we vanuit een Betrokken houding, vanuit de driehoek leerkracht, leerling en ouder.
Er wordt gebruik gemaakt van Eigentijdse onderwijsmethodieken en materialen.
We dragen zorg voor een prettige leeromgeving waarin eenieder (leerkrachten, leerlingen en ouders)
zich gezien en gehoord voelt en Respectvol met elkaar omgaat.
We werken Kindgericht. Met ons onderwijs en begeleiding sluiten we zoveel mogelijk aan bij de
onderwijsbehoeften van ieder kind.
Op De BERK wordt gewerkt met moderne lesmethoden en leermiddelen. Voor diverse vakken
worden nieuwe methodes aangeschaft en vanaf groep 4 wordt voor ieder kind een tablet/laptop
ingezet voor verwerking van bepaalde lesstof.
Naast de basisvaardigheden is onderzoekend en thematisch leren een significant onderdeel in het
onderwijsaanbod. Wereldoriëntatie, expressie, cultuur, techniek, burgerschap en sociale integratie
worden geïntegreerd aangeboden.
We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, ze mogen zijn wie ze zijn, met al
hun verschillen. Dit wordt benadrukt tijdens de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling en we
houden er rekening mee bij het lesaanbod.
We vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat; kinderen, ouders en teamleden!
Wilt u meer weten over onze nieuwe school?
- Op onze websites www.klimop-bs.nl, of www.theresia-kaatsheuvel.nl vindt u meer
informatie over De BERK
- Meld u aan voor de informatieavond op dinsdag 2 maart om 19.00 uur op BS Theresia
(Bij veel aanmeldingen wordt om 20.00 uur een extra informatieronde ingepland).
Aanmelden kan door een mail te sturen naar directiedeberk@leerrijk.nl.
We zien u graag op 2 maart aanstaande!
Team BS De BERK

