WEEKNIEUWS
WEEKNIEUWS maandag 8 oktober 2018
Uit de jaarkalender:
Ma. 8 en 15 oktober
Ma. 8 oktober
Do. 11 oktober
Vrij. 12 oktober
Woe. 17 oktober
Vrij. 19 oktober
Ma. 22 t/m vrij. 26 oktober
Ma. 29 en di. 30 oktober
Do. 1 en 8 november

Mediatorbijeenkomst voor leerlingen
MR-vergadering
Keuzemiddag groepen 7 en 8
Voorstelling groepen 7
Start Project Mooi! Lekker
Speelgoeddag kleuters
Herfstvakantie
Studiedagen, leerlingen vrij
Keuzemiddag groep 3 en 4

Boekenmarkt vrijdag 12 oktober:

Op vrijdag 12 oktober sluiten we de kinderboekenweek
weer op school af met een boekenmarkt. Deze week
mogen de kinderen kinderboeken mee naar school
nemen die verkocht mogen worden. De school zal dit
aanvullen met een flink aantal boeken, verdeeld over de
klassen.
Op vrijdag 12 oktober van 13.30 tot 14.00 uur mogen
de kinderen met een ouder/verzorger de klassen langs
om boeken te gaan kopen voor 1 euro per stuk. De helft
van de opbrengst is voor nieuwe boeken voor onze
Bibliotheek op school. Als School in de Wereld willen we de andere helft van de
opbrengst doneren aan de Stichting Voorleesexpress. Deze stichting zorgt
ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar
lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen. Samen met de
ouders streven ze ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin
krijgen. Zie voor meer informatie www.voorleesexpress.nl
We hopen op een grote opkomst en een mooi bedrag!

Voorlezen kleutergroepen-leerlingen taalklas:

Aanstaande dinsdag en donderdag zullen leerlingen van de taalklas in Nieuwland aan de kleuters van De Border voorlezen. Een leerzame en leuke activiteit!

Voorstelling groepen 7:

Komende vrijdagochtend zijn de groepen 7 aan de beurt hun voorstelling te
geven. Naam van de voorstelling: ‘Ik sta voor aap’. Groep 7A start om 9.00 uur
en groep 7B om 11.00. Ouders/verzorgers en andere belangstellenden zijn van
harte welkom in de speelzaal!

Scholensporttoernooien:

Er staan weer twee toernooien op de kalender in oktober, het tafeltennis– en
volleybaltoernooi en één in november, het rugbytoernooi.
Het tafeltennistoernooi wordt gehouden op donderdag 25 oktober 2018.
Alle jongens en meisjes vanaf groep 4 kunnen meedoen en je speelt tegen
jongens en meisjes van je eigen leeftijd. Het toernooi vindt plaats in Sporthal De
Bieshaar (Breelandhof 8, vlakbij Albert Heijn in Hoogland).
Groep 4/5/6: Het begint om 9.30 uur (zaal open 9.00 uur). De prijsuitreiking is om
12.00 uur.
Groep 7/8: Het begint om 14.00 uur (zaal open 13.30 uur). De prijsuitreiking is
om 17.00 uur.
Je kunt je opgeven via de link vóór 10 oktober a.s..: klik hier voor de link
Het volleybaltoernooi wordt gehouden op woensdag 31 oktober van 14.30 tot
17.30. De doelgroep van dit toernooi zijn de jongens en meisjes van groep 5 t/m
8. De locatie is het sportcomplex Amerena. Leuk om meteen het nieuwe zwembad te zien!
Je kunt je opgeven via deze link vóór 10 oktober a.s..
Na het succes van afgelopen voorjaar organiseert Rugbyclub Eemland op
vrijdag 9 november van 16.00-19.00 wederom een rugby scholentoernooi. Zie
www.schoolsportamersfoort.nl of deze link voor meer informatie.
Voor alle toernooien kun je een Border-shirt aan de leerkrachten vragen.
Sportieve groet van de sportcommissie.
Het team van De Border wenst u een fijne week.

