WEEKNIEUWS
WEEKNIEUWS dinsdag 25 september 2018
Uit de jaarkalender:
Do. 27 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

Keuzemiddag groepen 5 en 6
Mediatorbijeenkomst voor leerlingen
Start Kinderboekenweek
Keuzemiddag groepen 7 en 8
Studiedag
Voorstelling groepen 7
Speelgoeddag kleuters
Herfstvakantie

Leerlingenraad: uitslag verkiezingen:

Afgelopen donderdag hebben we met de groepen 6, 7 en 8 verkiezingen
gehouden voor de leerlingenraad. Hierbij hebben we zoveel mogelijk de echte
stemmingsprocedure van de Tweede Kamer verkiezingen nagebootst. Per leerling werd gekeken of hij/zij kiesgerechtigd was, pas daarna kregen ze een stembiljet en mochten ze hun stem in het kieshokje uitbrengen.
Het was voor veel leerlingen een leuke en leerzame ervaring om dit proces zo
eens mee te maken en een goede oefening voor later!
De gekozen kandidaten voor in de leerlingenraad voor 2018-2019 zijn:
Ayman groep 6A
Duco groep 6B
Amina groep 7A
Colin groep 7B
Tuana groep 8
We wensen de raad veel plezier en wijsheid! U hoort dit jaar ongetwijfeld nog van
ze…

Opening Bibliotheek op School:

Vorige week woensdag is de Bibliotheek op school feestelijk geopend! Er wordt
door de leerlingen al volop gebruik gemaakt van de bibliotheek die dagelijks
open is tussen 8.30-9.00 uur. Wij hebben negen ouders bereid gevonden die ons
hierbij helpen. Zonder deze hulp zouden we dit niet zo kunnen aanbieden aan
onze leerlingen. We zijn hier heel blij mee!

De Vreedzame School, mediatortraining:

Sinds 2006 is burgerschapsonderwijs wettelijk verplicht en sindsdien zijn er verscheidene lesmethodes ontwikkeld om aan deze verplichting te voldoen. De Border heeft gekozen voor de methode 'De
Vreedzame School'. Deze lesmethode beschouwt de klas en de
school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en open staan voor de verschillen tussen
mensen.
Een belangrijk onderdeel is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen van de
school krijgen lessen over mediatie én er worden een aantal leerlingen uit groep
6, 7 en 8 speciaal opgeleid om 'leerling mediator' te worden.
Ouders/verzorgers van deze leerlingen ontvangen hierover apart bericht. Tijdens
de pauzes lopen de opgeleide leerlingen dan rond op het plein en kunnen zij helpen bij een conflict van andere kinderen.
De training tot mediator zal plaats vinden op 1, 8 en 15 oktober onder schooltijd.

Formulier toestemming beeldmateriaal: laatste herinnering om in te
leveren:

We missen nog toestemmingsformulieren. Hierbij valt het ons op dat we wel van
1 kind uit het gezin een formulier hebben, maar niet van broertje/zusje. Het formulier dient voor iedere leerlingen ingevuld te worden. Graag uw medewerking
om het formulier zo snel mogelijk in te leveren bij de leerkracht of administratie/
conciërge.

Start Kinderboekenweek:

Volgende week woensdag is de start van de kinderboekenweek. Op school is er
woensdagochtend 3 oktober een feestelijke opening. Met het thema “Kom erbij’
zal het vast ook een vreedzame kinderboekenweek worden!

Bijlage: Nieuws ABC– Nieuwland
Het team van De Border wenst u een fijne week.

NIEUWS VAN ABC NIEUWLAND
Het nieuwe schooljaar is al weer begonnen en dit betekent ook weer een nieuw seizoen voor ABC
Nieuwland! Er worden weer mooie activiteiten georganiseerd!
De eerste naschoolse activiteiten starten deze week : Samenspel Natuurlijk, de natuurbeleving en
Sportivate Kids! Komende week starten de technieklessen en ook het Kinderkoor gaat binnenkort
weer beginnen. Maar ook leuke dreumesochtenden staan op het programma. Kortom, er is genoeg
te doen in de wijk!
En denkt u na het lezen van bovenstaande tekst: Wat is nu eigenlijk ABC Nieuwland? Dan bent u vast
niet de enige. Daarom volgt hier een korte uitleg:
ABC is een samenwerkingsverband. Alle instellingen in de wijk die iets met kinderen te maken
hebben, werken hierin samen. Wij kijken samen welke activiteiten goed, leuk en interessant zijn voor
kinderen en ouders, volgen samen studiedagen en weten elkaar te vinden. De belangrijkste partners
binnen ABC Nieuwland zijn de 3 basisscholen De Malelande, De Border en de Wonderboom,
kinderopvangorganisatie SKA en PARTOU en welzijnsorganisatie indebuurt033.
Samen bereiken we meer!

Voor meer informatie over de ABC activiteiten kunt u terecht bij de ABC-coördinator, Mariette de
Groot, marietteabcscholen@gmail.com. Allerlei leuke weetjes, informatie over activiteiten van ABC,
in de wijk en in de stad zijn te vinden op onze website ABC, https://www.abc-amersfoort.nl/.

