WEEKNIEUWS
WEEKNIEUWS maandag 17 september 2018
Welkom:

In de Olifantengroep hete wij Ceylin welkom en wij wensen haar een goede leertijd toe op De Border.

Uit de jaarkalender:
Woe. 19 september
Do. 20 en 27 september
Ma. 24 september
Ma. 1, 8 en 15 oktober
Woe. 3 oktober
Do. 4 en 11 oktober
Vrij. 5 oktober
Vrij. 12 oktober
Vrij. 19 oktober
Ma. 22 t/m vrij.26 oktober

Opening Bibliotheek op school
Keuzemiddag groepen 5 en 6
Informatieavond voor alle groepen
Mediatorbijeenkomst voor leerlingen
Start Kinderboekenweek
Keuzemiddag groepen 7 en 8
Studiedag
Voorstelling groepen 7
Speelgoeddag kleuters
Herfstvakantie

Absentie/ziekmeldingen:

Absentie/ziekmeldingen ontvangen we graag telefonisch tussen 8.00 en 8.30
uur. Als uw kind afwezig is en de school hierover geen bericht heeft ontvangen,
belt de administratie u op om te informeren waarom uw kind afwezig is. Dit doen
wij om te voorkomen dat ouders niet op de hoogte zijn van een eventuele afwezigheid van hun kind op school.

Opening Bibliotheek op school:

Aanstaande woensdag wordt onze Bibliotheek op school geopend!!
Kinderboekenschrijver en kinderboekenambassadeur van Nederland,
Hans Hagen, verzorgt de opening. U komt toch ook? U bent van harte welkom
vanaf 13.00 uur. Een aparte uitnodiging hiervoor heeft u vorige week via het
weeknieuws ontvangen.

Informatieavond:

Volgende week maandag organiseren wij een informatieavond voor alle groepen.
De leerkracht(en) van uw kind zal tekst en uitleg geven over hoe het komend
schooljaar er verder uit zal komen te zien, hoe wij werken en wat specifiek voor
dit schooljaar nieuw is in de groep van uw kind.
De groepen 5 t/m 8 starten om 19.00 uur en de collega’s van de groepen 1 t/m 4
nemen het stokje over om 20.00 uur.
We hopen u ook deze avond te mogen begroeten!

Verkiezing leerlingenraad aanstaande donderdag:

In het vorige weeknieuws hebben wij u geïnformeerd over de leerlingenraad. Ook
dit jaar zal er weer een leerlingenraad geïnstalleerd worden. Het verkiezingstraject geven we de vorm van echte verkiezingen.
De leerlingen mogen na hun kandidatuur campagne voeren. Met goedkeuring
van hun ouder(s), laten de kandidaten op de informatieschermen en/of flyers in
de hal zien waar ze voor staan en waarom er op hen gestemd zou moeten worden. Aanstaande donderdag mogen de stemgerechtigden (leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8) in het stemhokje hun stem uitbrengen. We zijn benieuwd en houden u over de uitslag op de hoogte!

Jaarkalender:

In de loop van deze week ontvangt u de jaarkalender met belangrijke data voor
het schooljaar 2018-2019.
Besloten is de schoolgids per jaar uit geven (in plaats van per vier jaar). Aan de
schoolgids voor dit schooljaar wordt nog volop gewerkt, maar deze zult u binnenkort ontvangen. In deze schoolgids staat verdere informatie m.b.t. dit schooljaar.

Uitnodiging Samenwerkingsverband De Eem:

Samenwerkingsverband De Eem is een vereniging van 30 samenwerkende
schoolbesturen van ruim 130 scholen. Wij zijn een netwerkorganisatie waarin
scholen en schoolbesturen samenwerken. Ook De Border neemt deelt aan deze
organisatie . Op veler verzoek organiseert Samenwerkingsverband De Eem een
inspiratieavond voor o.a. ouders en onderwijsprofessionals. Zie de bijlage.

Bijlage: -Uitnodiging Samenwerkingsverband De Eem voor inspiratieavond op
dinsdagavond 2 oktober
-Topkids activiteit woensdag 26 september a.s.
Het team van De Border wenst u een fijne week.

SYNERGIE
Op veler verzoek ontvangen we nog een keer Steven Pont op de inspiratieavond voor ouders,
onderwijs- en zorgprofessionals.
“ Synergie”, omdat het geheel meer is dan de som der delen en je samen meer bereikt dan in je
eentje. Samenwerken van ouders en onderwijs blijkt een belangrijke factor te zijn in het succes van de
leerling. Steven Pont gaat hier dieper op in en zal alle doelgroepen voorzien van tips en tools om deze
noodzakelijk samenwerking te realiseren.
Vragen die je over dit onderwerp wilt stellen aan Steven Pont kun je op de avond zelf op een kaartje
schrijven. Steven zal een selectie maken en ingaan op de vragen.
Steven Pont is bekend van tv en onder andere columns in het AD en het tijdschrift MAMA. Hij is van oorsprong een
onderwijzer maar heeft zich verder ontwikkeld als ontwikkelingspsycholoog, gezinstherapeut, columnist en auteur.
Hij is op veel gebieden actief, zowel als docent en therapeut, maar ook als auteur van boeken, columns en artikelen.
Daarnaast geeft Steven graag lezingen waar hij interactief met belangstellenden in de zaal aan het werk gaat over
diverse vragen die leven bij opvoeders en professionals.

Laat je deze avond verrassen en inspireren!
Aanmelden kan vanaf 15 september.

Aanmelden: klik hier
*wanneer we ouders schrijven, bedoelen we ook de verzorgers van het kind.

