WEEKNIEUWS
WEEKNIEUWS maandag 11 maart 2019
Uit de jaarkalender:
Di. 12, 19 en 26 maart, 2 april
Woe. 13, 20, 27 maart, 3 april
Do. 14 maart
Vrij. 15 maart
Ma. 18 maart avond
Do. 21 en 28 maart
Vrij. 22 maart
Di. 26 en woe. 27 maart
Vrij. 29 maart
Woe. 3 april
Do. 4 en 11 april
Do. 4 april
Vrij. 5 april
Vrij. 5 april
Vrij. 12 april

Muzieklessen groepen 5 en 6
Verkeerslessen gr. 7
Keuzemiddag groepen 7 en 8
Staking leerkrachten, school is gesloten
MR vergadering
Keuzemiddag groepen 3 en 4
Voorstelling groepen 5
Schoolfotograaf
Voorstelling groep 3
De Grote Rekendag
Keuzemiddag groepen 5 en 6
Theoretisch verkeersexamen groepen 7
Praktisch verkeersexamen groepen 7
Voorstelling groepen 6
Voorstelling groepen 3/4 en 4

De Vreedzame School: Mediatoren:

Deze week zijn de mediatoren: Rojda (7A) en Sterre (6B).

Staking:

Zoals al eerder aangekondigd heeft het team besloten aanstaande vrijdag te
staken. De school is vrijdag aanstaande gesloten.

Verkeerlessen groep 7:

Deze week starten de groepen 7 met de voorbereidingen van het verkeersexamen. Op donderdag 4 april is allereerst het theoretisch verkeersexamen. Ter
voorbereiding op het praktijkexamen (vrijdag 5 april) komt er een verkeersjuf.
Ze komt aanstaande woensdag (onder voorbehoud) voor het eerst. En dan komt
deze juf vervolgens op 20 en 27 maart en 3 april De leerlingen van de groepen 7
moeten op genoemde woensdagen een fiets mee naar school!

Tevredenheidsonderzoek:

In het kader van kwaliteitszorg nemen wij eens per twee jaar een tevredenheidspeiling af bij leerlingen, personeel en ouders. Als het goed is heeft ieder gezin
het verzoek ontvangen een vragenlijst in te vullen. Als dit niet het geval is, laat
het ons weten. Eventueel kan de mail in de spambox terecht zijn gekomen.
U vult deze peiling toch ook in? De peiling zal afgenomen worden van maandag
11 t/m zondag 24 maart a.s.
Ook zal er op school de mogelijkheid zijn de vragenlijst in te vullen (in de hal)!!
Wij hopen op een zo groot mogelijke respons, om een realistisch beeld te krijgen
van hoe een ieder over de school en ons onderwijs denkt.
Als alle informatie verwerkt is zullen wij terugkoppelen hoe wij hiermee ons
onderwijs verder willen verbeteren.

De Border schoolshirts:

Als u thuis nog een shirt heeft van De Border, wilt u deze dan meegeven aan uw
kind? In verband met komende sportactiviteiten hebben wij de shirts nodig!

Start Scholenvoetbaltoernooi:

Aanstaande woensdag start het Amersfoortse scholen voetbaltoernooi. De
Border neemt deel aan dit toernooi met o.a. een jongensteam uit groep 5/6. Zij
spelen aanstaande woensdag. Wij wensen hen heel veel succes!!

Brigadieren:

Vanavond vindt de instructieavond voor nieuwe brigadiers plaats op De Border.
Fijn dat er genoeg aanmeldingen zijn voor deze avond.
Leerlingen van de taalschool zijn al brigadiers, maar zij kunnen dit alleen doen
onder begeleiding van volwassenen. Ook wordt gekeken of leerlingen van onze
toekomstige groep 8 onder begeleiding van een volwassen kunnen helpen met
het brigadieren. Maar we gaan ervan uit dat er genoeg ouders/verzorgers zijn die
kunnen brigadieren! Wilt u helpen, stuur dan een appje naar Saskia Rozema op
06 – 51 98 00 72.

Trefbaltoernooi?? Groepen 5 t/m 8: Vrijdag 15 maart:
‘Wij zijn Ramon, Boaz en Eren uit groep 8. En wij houden waarschijnlijk vrijdag

een trefbal toernooi. Starten bij gymzaal 8.30 tot 11.00 uur. Voor groep 5, 6, 7 en
8. Er komen invullijsten in de klas dinsdag of woensdag. Er zijn misschien
studenten die orde kunnen houden, maar dat is nog niet zeker. Bij deze vragen
we ook ouders om te coachen en te begeleiden. Wij weten nog niet zeker of het
doorgaat. Hiervoor wachten we nog op toestemming om de gymzaal te mogen
gebruiken. U hoort nog van ons of het toernooi doorgaat. Met vriendelijke groet,
Eren, Boaz, Ramon’.

Open scholen ochtend vrijdag 8 maart jl.:

Afgelopen vrijdag was het open scholen ochtend in heel Amersfoort. Op De
Border lhebben een aantal leerlingen de oriënterende ouders/verzorgers heel
enthousiast rondgeleid. Dit ging echt super! Bedankt, Ayman, Amina, Duco,
Colin, Tuana en Ramon.
Het team van De Border wenst u een fijne week.

