WEEKNIEUWS
WEEKNIEUWS maandag 7 januari 2019
Wij wensen u een goed en gezond 2019 toe
Welkom:

In de Papegaaiengroep heten wij Sofia, Yusa, Naoual en Rajveer welkom, in de
Olifantengroep Azra , Sverre en Kristijan en in groep 5B Benyamin. Wij wensen
deze leerlingen veel leerplezier toe op De Border.
Ook heten wij juf Thecla welkom. Ze gaat lesgeven in de nieuwe kleutergroep
(Dolfijnengroep) waar de leerlingen van groep 2 les krijgen. Heel veel succes
gewenst.
Ook een hernieuwd welkom, maar dan in groep 5A aan juf Daniela. Ze geeft al
les in groep 6B maar start vandaag met haar werkzaamheden in groep 5A.
Tot slot begint juf Ilse vandaag met lesgeven in groep 4. Beiden succes gewenst!

Start 2019:

We zijn dit jaar gezellig met elkaar als leerlingen en leerkrachten en belangstellende ouders/verzorgers gestart met een glaasje kinderchampagne in de speelzaal. Dit werd door iedereen, maar met name de leerlingen, zeer gewaardeerd!!
Zie ook de foto elders in dit weeknieuws.

Uit de jaarkalender:
Do. 10 en 17 januari
Woe. 16 januari
Woe. 23 januari (t/m za. 2 feb.)
Di. 5 februari
Do. 7 februari

Keuzemiddag groepen 3 en 4
MR-vergadering
Start nationale voorleesdagen
Studiedag, leerlingen vrij
Keuzemiddag groep 5 en 6

De Vreedzame School:

De mediatoren deze week zijn.: Elenaz en Hüseyin, beiden uit groep 8.

Sportivate:

Vanaf vandaag werken wij op school samen met Sportivate!
Sportivate is een organisatie die staat voor “Groei in de maatschappij door sporten vrijetijdsbesteding”. Twee keer per week worden leerlingen tijdens pauzes
met behulp van sport- en spelactiviteiten gestimuleerd om hun talenten in te zetten. Deelname aan de activiteiten is volledig vrijwillig.
Drie dingen zullen bij deelname steeds centraal staan: 1. Samenwerken aan je
eigen ontwikkeling. 2. Focus op groei in plaats van prestaties. 3. Goede begeleiding die hierop toeziet. Doelstelling is dat de pauze voor iedereen één groot feest
wordt.
Onder begeleiding van sportcoach Kevin en twee collega’s is vandaag een succesvolle start gemaakt. Vanuit de begeleiders hebben wij gehoord dat de leerlingen enthousiast meededen en dat de activiteiten goed werden opgepakt!!

Ziek/absentiemelding en te laat komen:

Wij willen u erop attenderen dat een ziek/absentiemelding tussen 8.00 en 8.30
uur, het liefst telefonisch, moet worden doorgegeven!
Hierbij ons beleid wat betreft te laat komen:
- 3x per maand te laat: gesprek leerkracht met ouder/verzorger
- Nog een keer 3x in een maand te laat (dezelfde maand of een andere maand):
gesprek met directie en ouder/verzorger
- Nog een keer 3x in een maand te laat (dezelfde maand of een andere maand):
melding per brief naar ouder/verzorger en naar leerplicht.

Oudercommunicatie: Parro app :

Al eerder hebben wij u op de hoogte gesteld van het starten met Parro in het kader van de verbetering van onze communicatie met u als ouder/verzorger. Als
start willen wij beginnen met het inplannen van de oudergesprekken (week van
18 februari). Hiervoor krijgt u deze of volgende week een uitnodiging met een
inlogcode. Parro kan gratis gebruikt worden via een app op de mobiele telefoon,
maar ook via een desktop of laptop. Wilt u de app alvast downloaden?

Aanmelden nieuwe leerlingen:

Graag ontvangen wij een aanmeldformulier als uw kind nog dit schooljaar (of volgend schooljaar) vier jaar wordt. De formulieren zijn te verkrijgen bij de
conciërge/administratie.

Foto:

Nieuwjaarstoost met alle leerlingen, leerkrachten en belangstellende ouders:

Het team van De Border wenst u een fijne week.

