WEEKNIEUWS
WEEKNIEUWS maandag 4 februari 2019
Welkom:

In de Olifantengroep heten wij Yasmina welkom en wij wensen haar een fijne
leertijd toe op De Border.

Uit de jaarkalender:

Do. 31 januari t/m woe. 6 feb
Di. 5 februari
Do. 7 en 14 februari
Ma. 18 t/m vrij 22 feb.
Vrij. 22 feb.
Ma. 25 feb. t/m vr. 1 maart
Ma. 4 maart

Nationale poëzieweek (thema vrijheid)
Studiedag, leerlingen vrij
Keuzemiddag groep 5 en 6
Voortgangsgesprekken 1 t/m 7
Adviesgesprekken gr. 8
Speelgoeddag kleuters
Voorjaarsvakantie
Studiedag, leerlingen vrij

De Vreedzame School: Mediatoren:

Deze week zijn de mediatoren: Thijs (7B) en Dina (6B).

LET OP: Morgen studiedag: leerlingen vrij:

Morgen, dinsdag 5 februari, is er een studiedag voor het team. Alle leerlingen zijn
deze dag vrij. Wij buigen ons als team over de behaalde leerresultaten van alle
leerlingen. Samen gaan we kijken naar de scores die behaald zijn op groeps- en
schoolniveau en analyseren wat dit zegt over ons geboden onderwijs. Op deze
wijze zijn we steeds bezig om actief te onderzoeken hoe we ons onderwijs
kunnen optimaliseren.

Letterfeestje:

In de groepen 3 en 3/4 wordt een feestje gevierd. De leerlingen van groep 3
hebben alle letters aangeleerd en dat is natuurlijk een feestje waard! De kinderen
ontvangen in bijzijn van ouders/verzorgers een letterdiploma. Groep 3 doet vandaag een letterspeurtocht door de school en krijgt het letterdiploma uitgereikt.
Groep 3/4 heeft a.s. donderdag een letterfeest. Hierbij een foto van een letterdiploma:

Wereldoriëntatie:

Nog dit schooljaar gaan we op zoek naar een nieuwe methode en/of manier van
werken ten aanzien van de wereldoriënterende vakken; aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur & techniek.
De huidige methodes zijn al enigszins verouderd en voldoen niet meer aan de
eisen die wij aan ons onderwijs stellen.
In eerste instantie zal een werkgroep van leerkrachten zich hierover buigen en
onderzoek naar doen. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen…

Schoolvisitatie woensdag 13 februari:

Het streven om ons onderwijs verder te optimaliseren speelt niet alleen op
schoolniveau. Binnen onze stichting Meerkring hebben we afgesproken dat de
directies op elkaars scholen gaan kijken en vanuit kijk- en leervragen feedback
geven op het onderwijs wat ze waarnemen. Dit alles met de insteek om samen te
leren en elkaars expertise te benutten.
Volgende week woensdag komt er een visitatiecommissie op De Border, bestaande uit de (adjunct) directeuren van Meerkringscholen obs De Bieshaar en
obs ’t Spectrum en een externe begeleider.
De vragen die we hen mee hebben gegeven zijn gericht op ons pedagogisch
handelen, gekoppeld aan de Vreedzame School, en het opbrengst- en handelingsgericht werken (hoe gaan wij om met de leerresultaten van de leerlingen).
Heeft u zelf feedback over deze, of andere onderwerpen? We horen het graag!
We hopen op een leerzame ochtend!

Samen maken we De Border MOOI?!

De Border en onderwijsproject MOOI?! werken vanaf oktober een half jaar lang
samen, in het verdiepingstraject MOOI?! LEKKER.
In januari zetten we de kennismaking met de overburen, ontmoetingscentrum De
Herberg, voort. Voor de tweede keer was De Border welkom in De Herberg. Een
smakelijk ontbijt werd voor de jongste kleuters van de Papegaaiengroep door de
ouders van ‘Ouders ontmoeten elkaar’ verzorgd. Zo ontmoetten buren elkaar op
een ongedwongen manier!
Quote: op de vraag van juf Cindy aan haar leerlingen waarom ze naar De
Herberg gingen : ‘Omdat we nog trek hebben..’ Een geslaagde ontmoeting ging
voor deze leerling duidelijk door de maag. En zo is het maar precies!
Volgend bezoek:
• Woensdag 6 februari: Dolfijnengroep 8.40-9.30u.
Zo maken we met elkaar Nieuwland nog MOOI?!er, in ontmoeting, gesprek en in
samen doen. Vraagt u uw kind en ons naar deze MOOI?! – ontmoetingen? Ook
daar worden school en wijk steeds een beetje MOOIER?! van! Hierbij een foto
van de ontmoeting tussen deelnemers van De Herberg en de Papegaaiengroep

Van onze partners:

Coördinator ondersteuning schoolopdrachten (o.a. huiswerkhulp)
gezocht:

Aandacht 4U2 richt zich op het ondersteunen van kinderen uit de groepen 7,8 en
brugklassers. Dit kan variëren van huiswerk tot bv. een surprise maken of gewoon een spelletje spelen. De begeleiding wordt voornamelijk geboden door
HAVO en VWO bovenbouwleerlingen van het Farel college in het kader van de
maatschappelijke stage.
De begeleiding vindt plaats op dinsdag-en woensdagmiddagen tussen 15.3017.00 uur op De Border (in de mediatheek). Regel is een uur begeleiding en het
laatste half uur gezamenlijk spelletjes spelen.
Om dit in goede banen te leiden zoekt Aandacht4U2 een coördinator.
Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het zoeken en aansturen van de
studenten/vrijwilligers die de kinderen begeleiden. Daarnaast onderhoud je
contacten met ouders, scholen en de kinderen zelf. Je bereid de middagen voor,
zorgt ervoor dat de locatie goed is ingericht en indien nodig, spring je in om het
ondersteunen zelf te begeleiden.
De tijd die je kwijt bent aan dit coördineren is ongeveer 6 uur per week. Ben je in
staat om een veilige, ontspannen sfeer te creëren waarin kinderen en studenten/
vrijwilligers zich op hun gemak voelen? Ben je enthousiast, flexibel en weet je
van aanpakken? Dan bieden we jou een leerzame werkplek! Voor reacties en
vragen: bel gerust naar Gul Dolap-Yavuz, 06-52037269 of mail:
guldolap@hotmail.com.

Bericht SRO Club Extra:
Na de voorjaarsvakantie (dinsdag 5 maart) gaan we starten met en Club Extra

groep in Vathorst. Club Extra is er speciaal voor kinderen die moeite hebben bij
het vinden van aansluiting met de sportvereniging door een motorische achterstand. In kleine groepjes (6-10 kinderen) wordt elke week gewerkt aan de
motorische vaardigheden door het aanbieden van diverse beweegsituaties. Er
bestaan al 7 Club Extra groepjes maar deze zitten allemaal in Amersfoort Zuid.
Klik hier voor informatie. Nu komt daar dus een mogelijkheid in Amersfoort Noord
bij. Onderstaand de praktische gegevens omtrent de activiteit.
Club Extra Vathorst
Startdatum: 5 maart 2019
Dag en tijd: Wekelijks op dinsdag van 16:00 – 17:00
Locatie: Sporthal de Bron, Oceaan 14, Amersfoort
Kosten: €31,70 tot het einde van het schooljaar*
Docent: Jeremy Lindenberg
Meer informatie en aanmelden: swijsmuller@sro.nl
*deze groep loopt tot de zomer. Blijkt er voldoende animo, dan wordt de groep
voortgezet in het nieuwe schooljaar. Kosten voor een heel schooljaar zijn € 95,en Jeugdfonds sport en cultuur kan je voor dit lidmaatschap inzetten.
Het team van De Border wenst u een fijne week.

