WEEKNIEUWS
WEEKNIEUWS maandag 15 oktober 2018
Het volgende weeknieuws komt uit op maandag 5 november!

Welkom:

In de Papegaaiengroep heten wij Enisa welkom en wij wensen haar een
plezierige leertijd toe op De Border.

Uit de jaarkalender:
Ma. 15 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
Woe. 7 november
Do. 15 en 22 november
Vrij. 16 november

Mediatorbijeenkomst voor leerlingen
Start Project Mooi?! Lekker
Speelgoeddag kleuters en groepen 3 en 3/4
Herfstvakantie
Studiedagen, leerlingen vrij
Keuzemiddag groep 3 en 4
Informatieavond voortgezet onderwijs gr. 8
Keuzemiddag groep 5 en 6
Voorstelling kleutergroepen

Start Project Mooi! Lekker:

Op woensdag 17oktober om 08.40 starten we het project MOOI?! Lekker met
een gezamenlijke opening op het plein. Blijft u ook kijken? Net als vorig jaar gaan
we letters inkleuren met stoepkrijt. We gaan het woord ''LEKKER'' inkleuren.
Meer informatie over het project volgt nog.

Speelgoeddag kleuters en groep 3 en 3/4

Aanstaande vrijdag is het speelgoeddag voor de kleuters en de leerlingen van de
groepen 3 en 3/4. Zij mogen dan speelgoed van huis naar school meenemen.

Afspraak groepen 3:

De afspraak is dat de kinderen van de groepen 3 na de herfstvakantie zelfstandig
naar hun klas gaanl! Dit is om de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren.
Wilt u de leerkracht spreken dan bent u van harte welkom na 14.30 uur.
Rugbyscholentoernooi groep 3 t/m 8 vrijdag 9 november a.s.:
Vorige week stond er in het weeknieuws een aankondiging voor het rugbytoernooi op 9 november. De aanmelding voor dit toernooi gaat anders dan bij de
voorgaande sporttoernooien. Er hangen lijsten bij de lokalen om je in te schrijven. LET OP: je kunt inschrijven t/m vrijdag 19 oktober!

Huiswerkbegeleiding op De Border start na de herfstvakantie:

Woensdag 31 oktober start 4U2 Huiswerkbegeleiding t met het geven van gratis
huiswerkbegeleiding voor groepen 7/8 en brugklassers in de mooie mediatheek
van De Border. Ook dit jaar hebben we weer enthousiaste en gedreven HAVO/
VWO 4 stagiaires van het Farel college. Mocht u een kind hebben of kent u kinderen die wat extra hulp en aandacht kunnen gebruiken en waarvan de
ouders/verzorgers de financiële mogelijkheden niet hebben, neem dan contact
op met Gul Dolap-Yavuz, tel. nr. 06-52037269.

ABC - Kerstoptreden!

We gaan werken aan een optreden tijdens de Kerstlichtjestocht in onze eigen
wijk Nieuwland! We gaan werken met zang en onze instrumenten.
Samen spelen en zingen is hartstikke leuk omdat je elkaar aanvult en allemaal
iets anders doet, terwijl alles bij elkaar past. Kom genieten!
Dus: houd je van zingen met live muziek, of speel je een instrument, al is het nog
maar kort, meld je dan aan voor het ABC-Kerstoptreden op vrijdag 21 december!
Ouders mogen meespelen!!
Neem je instrument of je stem mee en kom genieten van samen muziek maken
en zingen!
We oefenen op donderdagmiddag van 14:30-15:30 in de Bonte Koe, Wonderboom, op de volgende donderdagen:
8, 15, 22 en 29 november en 6, 13 en 20 december.
En natuurlijk ben je erbij op vrijdag 21 december!!
Om aan te melden: klik hier.
Bijlage: Topkids activiteit woensdag 31 oktober
Wij wensen iedereen een fijne week en een prettige herfstvakantie toe.
Maandag 29 en dinsdag 30 oktober zijn studiedagen, de leerlingen worden op
woensdag 31 oktober weer verwacht op school

