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Op woensdag 14 november is er een kom-Leren-dag gepland… Een
hele dag… voor álle personeelsleden van kom Leren gericht op:
INNOVATIE… Een inspirerende dag.
Tot onze schrik zagen wij dat deze datum níet op onze site of nieuwsbrief stond bij de jaarplanning.
Alsnog… bij deze… Op 14 november is er een vrije dag voor álle kinderen van groep 1 t/m 8.
Noteer dus alsnog in jullie agenda!

Team OSB Binnenstad

Bodymap...
In OBS Binnenstad zijn we heel bewust bezig met de ontwikkeling van jonge kinderen. Vanuit deze
voortdurende interesse om onze professionaliteit te ontwikkelen, is het gedachtegoed van Bodymap
ook op ons pad gekomen. Leerkrachten hebben eerst individueel en vervolgens als onderbouw team in
samenwerking met onze collega’s van MIK geschoold.
Dit jaar is er ook extra ruimte in onze formatie vrij gemaakt om extra tijd en ruimte te hebben om dit
gedachtegoed in onze groepen 1 t/m 4 in te bedden.
Het moment is aangebroken dat we dit ook graag met jullie willen delen…
We willen jullie graag hierin meenemen en de eerste stap is dat jullie je via een nieuwsbrief kunnen inlezen. Dat kan via de link onderaan dit bericht.

Eerst nog dit...
Wat is bodymap?
“Bodymap is een expertise-centrum in de neuro-motorische ontwikkeling van kinderen. De ontwikkeling
van kinderen is enorm fascinerend en bevat heel wat interessante geheimen die we met plezier doorgeven. Kinderen zijn allemaal uniek en hebben een eigen ontwikkelingstempo. Dit moeten we respecteren.
Het is vooral belangrijk dat de volgorde en uitvoering van bepaalde ontwikkelingsstappen een doorslaggevende rol kunnen spelen naar een leven waar 'leren van nieuwe vaardigheden en kennis' vlot
verloopt. Bodymap legt dit boeiende ontwikkelingsproces uit aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden en direct toepasbare tips Deze kennis is in onze huidige maatschappij waar kinderen anders spelen
dan vroeger een noodzaak om mee aan de slag te gaan.”
De link naar de nieuwsbrief voor ouders: https://www.bodymapouders.be/

