Taal verbindt ons allemaal
Woorden, we hebben ze nodig om onze gedachten, ideeën en
gevoelens over te kunnen brengen. We besteden veel aandacht aan
de taalontwikkeling, want taal heb je elke dag in heel verschillende
situaties nodig. Er is veel aandacht voor met plezier leren lezen,
luisteren en spreken. Op een creatieve, levendige en speelse manier
raakt uw kind vertrouwd met het Engels en het Fries.

Tot zover
Tot zover onze eerste kennismaking. Wilt u meer weten? Vraag dan
naar onze schoolgids of bezoek onze site. Daar leest u meer over
praktische zaken, ons onderwijsaanbod en de resultaten van onze
school. Want daar kunnen we natuurlijk nog veel meer over zeggen
en dat doen we dan ook graag. Komt u vooral langs.
U bent van harte welkom!
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ambitieus in onderwijs

CBS De Bernebrêge is onderdeel van Noventa, vereniging
voor Christelijk Primair Onderwijs.

De Bernebrêge, een brug naar de toekomst

We zijn een moderne basisschool

Aangenaam!

Een heerlijke tijd

De Bernebrêge is genoemd naar een beroemd Fries prentenboek met
een verhaal over kinderen die een brug bouwen en de overkant bereiken.
Ja, een brug om verder te komen, treffender kunnen wij onze taak niet
omschrijven: uw kind op weg helpen, vol zelfvertrouwen de grote wereld in.
En heel belangrijk, wij staan daarbij midden in onze samenleving.
Letterlijk en figuurlijk. Het kenmerkt de levendige sfeer op onze school.
Met deze beknopte folder kunt u daar alvast een beetje van proeven.
Prettig kennis te maken!

Wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat uw kind hier op school een
heerlijke tijd heeft. Een tijd van oefenen, spelen en leren. Zodat het kan
groeien. Elke dag een stukje verder. Of het nu gaat over onze school of over
ons vak als leerkracht, we raken er zelf haast niet over uitgepraat. Want wat
is er nu mooier dan kinderen te stimuleren te doen wat ze willen en kunnen
doen? Het is onze missie hen de vaardigheden bij te brengen die ze nodig
hebben om hun weg te vinden in de maatschappij van morgen. Uw kind
staat bij ons centraal. Zodat het dag in, dag uit met plezier naar school gaat.
Zijn of haar hele basisschooltijd lang.

“Uw kind op
weg helpen, vol
zelfvertrouwen de
grote wereld in”

Uw kind krijgt hier eigentijds onderwijs met moderne leermiddelen
en methoden. Daarbij leert het ook internet te gebruiken. Uiteraard
veilig. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van uw
kind. Is een kind aangewezen op extra
zorg? Binnen ons vermogen bieden we
dan die zorg. Die aansluiting is er ook voor
kinderen met een grote nieuwsgierigheid
en een hoog leertempo. Zo halen wij het
beste uit ieder kind. En bereidt de ‘kleine
maatschappij’ die onze school is, uw kind
voor op de ‘grote maatschappij’.

Wij zijn een Christelijke basisschool

“De Bernebrêge”

Onze wortels zitten in het geloof.
De Bijbel is onze richtinggevende
inspiratiebron. Vanuit onze Christelijke
identiteit, waarden en normen krijgt uw
kind onderwijs. Thema’s uit het geloof
koppelen we aan wat in het dagelijks
leven gebeurt. Zo willen we uw kind iets
waardevols meegeven. Ieder kind is hier
welkom, onze deur staat open!

In groep 1 en 2 laten we uw kind nog zoveel mogelijk kleuter zijn.
De eisen die we stellen groeien mee met uw kind, totdat het in groep 8
klaar is om de brug over te stappen naar het voortgezet onderwijs.
We stimuleren kinderen daarbij zelfstandig te werken. De meeste tijd
zit in onderwijs, maar ook trekken we tijd uit voor allerlei activiteiten.
Wij vinden het bijzonder prettig en belangrijk om een goed contact te
onderhouden met u. Naast alle georganiseerde contactmomenten staat
de deur altijd open en is een afspraak zo gemaakt. Tijdens onze open
ochtend kunt u zelf ervaren dat De Bernebrêge een school is met een
warm en prettig klimaat waar men met respect met elkaar omgaat.
Betrokken leerkrachten en ouders maken de school.

Veilig en vertrouwd
Bouwen aan het fundament
Goed basisonderwijs is het fundament voor de toekomst van uw kind.
Vanzelfsprekend is een uitgesproken visie daarop en bijzondere aandacht
daarvoor belangrijk.

“Een school met een
warm en prettig klimaat,
waar men respectvol
met elkaar omgaat”.

Het welbevinden van uw kind op onze school is ontzettend belangrijk.
Die veiligheid zit ‘m zowel in de omgeving als in het gedrag. En beide
krijgen planmatig aandacht op De Bernebrêge. Zo hebben we de
verkeersveiligheid rond onze school aangepakt met een nieuwe
wachtplek en parkeerplaatsen. Ook besteden we veel aandacht aan
sociale omgangsvormen, zodat uw kind respectvol met anderen en
zichzelf om kan gaan.

