WEEKNIEUWS
WEEKNIEUWS maandag 26 november 2018
Welkom:

In groep 6A heten wij Thirza welkom en wij wensen haar een goede leertijd toe
op De Border.

Uit de jaarkalender:

Ma. 26 t/m vrij. 30 november
Woe. mi. 28 november
Woe. 5 december
Do. 6 en 13 december
Do. avond 20 december
Vrij. 21 december
Vrij. mi. 21 december
Ma. 24 t/m vrij. 4 januari

Rapportgesprekken, tevens adviesgesprekken gr. 8
Studiemiddag, leerlingen vrij vanaf 12.00 u.
Sinterklaasfeest
Keuzemiddag groep 7 en 8
Kerstdiner
Speelgoedochtend kleuters
Lesvrije middag, vanaf 12.00 uur vrij
Kerstvakantie

Rapport– en adviesgesprekken:

Denkt u nog aan de rapportgesprekken, tevens adviesgesprekken groep 8, die
deze week plaatsvinden?

Reminder: Woensdagmiddag 28 november = studiemiddag.
Leerlingen zijn om 12.00 uur vrij!
Schoenzetten:

Aanstaande woensdag mogen alle kinderen van De Border hun
schoen zetten. Vergeet niet een schoen mee te nemen!!

Extra kleutergroep:

Na de kerstvakantie zullen we starten met een nieuwe kleutergroep! Op basis van het aangemelde aantal leerlingen hadden we verwacht dat
we dit nieuws rond de voorjaarsvakantie zouden kunnen melden, maar de kleutergroepen stromen nu al vol. In de maand januari gaan beide groepen het aantal
van 30 leerlingen passeren. Voor de school dus positief nieuws! De nieuwe kleutergroep zal bestaan uit leerlingen van groep 2. Zij krijgen een eigen lokaal op de
eerste verdieping (boven groep 3/4). Op voorwaarde van de vacature-invulling
zal hier meteen na de kerstvakantie mee worden gestart. Ouders/verzorgers van
de kleutergroepen (Papegaaien– en Olifantengroep) hebben vandaag een brief
gekregen met een nadere toelichting.

Vertrek juf Renske:

Afgelopen week heeft juf Renske uit groep 4 aangegeven onze school te zullen
verlaten. Na de kerstvakantie zal zij helaas niet meer werkzaam zijn bij ons. Haar
leerlingen en ouders/verzorgers van de groep zijn hier donderdag over geïnformeerd. Hoewel het een zeer moeilijke keuze is geweest, helemaal om midden in
het jaar weg te gaan, is ze tot dit besluit gekomen vanwege persoonlijke redenen
die los staan van de school. Ze gaat namelijk samen met haar vriend rond de
zomer naar het buitenland. De maanden voor het vertrek wil ze gaan benutten
om dit voor te bereiden en bij te scholen, zodat ze ook in een Engelstalig land les
mag geven. Voor de kinderen en de school is haar vertrek minder prettig. We zijn
direct aan de slag gegaan met het zoeken naar vervanging. Er worden inmiddels
gesprekken hierover gevoerd en vandaag gaat er ook nog een vacature online.
Wanneer er meer bekend is over haar opvolging wordt u zo snel mogelijk op de
hoogte gebracht.

De Vreedzame School-mediatoren:

De mediatoren van deze week zijn: Rojda (7A) en Sterre (6B).

Afwezigheid juf Cindy (Papegaaiengroep):

Vanwege persoonlijke omstandigheden is juf Cindy al een paar weken niet op
school geweest. Dit heeft te maken met haar thuissituatie en de zorg voor haar
dochter. Op dit moment is de situatie zo dat dit niet samen gaat met de werkzaamheden voor de groep. De ouders /verzorgers van de groep zijn al geïnformeerd dat vervanging tot 5 december rond is. We hopen dat de situatie snel
weer stabiel wordt en we haar weer op school mogen begroeten!

Levenbeschouwelijk onderwijs: GVO/BVO/IGO:

Voor de zomervakantie hebben wij aangegeven dat wij het levensbeschouwelijk
onderwijs op onze school anders willen gaan invullen. Wij willen De Border als
‘School in de Wereld’ meer uit de verf laten komen. Een van de uitgangspunten
hierbij is dat leerlingen lessen over levensbeschouwing en identiteit niet apart,
maar zoveel mogelijk als gehele klas volgen. Om onze leerlingen kennis te laten
maken met de diversiteit die er aan levensbeschouwingen in ons land is, willen
we dat ze allemaal hier iets over meekrijgen.
De afgelopen maanden zijn er diverse gesprekken gevoerd om dat te realiseren
met behulp van vakleerkrachten. Vanaf januari gaan wij dan ook een pilot
draaien waarbij leerlingen van groep 5 t/m 8 afwisselend les zullen krijgen van
een vakleerkracht vanuit het christendom (GVO), het boeddhisme (BVO) en de
islam (IGO). Het idee hierbij is ook om dit aanbod in de toekomst uit te breiden
met gastlessen van stromingen als jodendom, humanisme en hindoeïsme.
Deze werkwijze is anders dan hoe men het gewend is op De Border en wijkt af
van hoe dit normaal op een openbare school wordt vormgegeven. Om die reden
organiseren we, bij voldoende deelname, dan ook graag een ouderavond op
dinsdag 11 december van 19.30-20.30 uur om eventuele vragen of opmerkingen met u te bespreken.
Verzoek om u hiervoor van tevoren voor aan te melden en/of in te schrijven:
info.border@meerkring.nl/inschrijfformulier in de gang.

Namens de Ouderraad (OR):

Afgelopen dinsdag had de OR een heel fijne, enthousiaste en zinvolle vergadering. Een punt wat hierbij wel nadrukkelijk naar voren kwam, is dat het wel jammer is dat er maar 3 ouders in de OR zitten. Op basis van onze schoolgrootte
zou het toch makkelijk het dubbele of drievoudige kunnen zijn!
De ouderraad wil graag helpen om de ontwikkeling en ambitie op De Border te
ondersteunen. Hierbij kunnen we meer hulp gebruiken. Deze hulp kan van alles
zijn en hoeft niet persé veel tijd te kosten; hier kunt u zelf keuzes in maken!
Wilt u helpen om De Border net dat beetje extra te geven naast het onderwijs?
Laat het ons weten! or.border@meerkring.nl
Twijfelt u wat dit precies inhoudt? Vraag het ons!
We hebben elkaar nodig om onze kinderen de beste basisschoolperiode van hun
leven te bezorgen!
De ouderraad omarmt het idee van ‘samen’ en ‘verbinding’ en organiseert daarom een winterborrel voor alle ouders op donderdag 20 december (tijdens het
kerstdiner, als de leerlingen in de klassen zijn). U komt toch ook?
Het team van De Border wenst u een fijne week.

