Nieuwsbrief

( 5 oktober 2018)

Opening Kernconcept “BINDING”
Binding is het kernconcept waar we schooljaar 2018 -2019 mee starten.
De eerste schoolweken draaide het daarbij vooral om elkaar weer te leren kennen na zes weken
vakantie. De komende weken gaan we dieper in op de leerstof.
De kernvraag is: “Waar hoor ik bij?”
In dit kernconcept ervaren leerlingen dat de mens een groepsdier is en leren ze welke consequenties
dit heeft. Mensen hebben de natuurlijke behoefte om bij een groep te horen. Elk mens hoort bij
verschillende groepen die meer of minder hecht zijn (familie, klas, vriendengroep, club, enzovoort).
Binnen dit kernconcept is ruime aandacht voor verschillende soorten groepsprocessen. Een ander
belangrijk inzicht in dit kernconcept is afhankelijkheid. Op het niveau van de samenleving leren
leerlingen dat historisch gezien mensen steeds meer zijn gaan samenwerken en daardoor ook steeds
meer afhankelijk van elkaar zijn geworden. Lang geleden trokken mensen rond, op zoek naar
voedsel, water en beschutting. Daarna leefden mensen in kleine groepen die voor zichzelf zorgden.
Later gingen de mensen handel met elkaar drijven, zijn dorpen en steden ontstaan en werden taken
verdeeld. Op deze wijze konden mensen zich specialiseren in verschillende beroepen. De
verschillende sectoren (landbouw, industrie en dienstverlening) komen in dit kernconcept aan de
orde. Onze samenleving is nu veel complexer dan vroeger.
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Schoolfruit
Ook dit jaar hebben we weer schoolfruit aangevraagd en we hebben inmiddels bericht dat onze
aanvraag is toegekend. Van 12 november 2018 tot en met 19 april 2019 zullen we weer drie dagen in
de week gratis schoolfruit en –groenten ontvangen. Op dit moment weten we nog niet op welke dag
de levering zal plaatsvinden. Zodra we dat weten, zullen wij u hierover informeren.
Voor het schoonmaken en snijden van het fruit vragen wij om hulp van ouders.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Marian van der Sluis. Persoonlijk of via de mail (mvdsluis@deborghhgl.nl)
Omdat nog niet bekend is welke dagen het fruit zal worden uitgedeeld, snappen we dat het nog
lastig kan zijn om u op te geven. Zodra we dat weten, zullen we dit via de Nieuwsbrief mededelen.

Studiedagen Team (herhaling)
Voor komend schooljaar hebben we de volgende studiedagen gepland:

Maandag 12 november
Vrijdag 8 februari
Maandag 1 april
Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.
De dagen staan nog niet in de schoolkalender.

Verbouwing
Het wachten was op een ijzeren balk. Inmiddels kan de balk worden geleverd en kunnen de
bouwvakkers weer aan de slag.
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Bibliotheek van Hengelo

Elke eerste zaterdag van de maand!

Ben je tussen 4 en 8 jaar en vind je het leuk om naar een verhaal te luisteren?
Kom dan zaterdag 6 oktober naar de bibliotheek Hengelo, Beursstraat 34.
We beginnen om 13:30 uur.

Typecursus

Snel kunnen typen met 10 vingers is een handige vaardigheid.
Ook dit jaar zal de cursus weer op De Borgh worden gegeven. Kinderen van andere scholen zullen
daarbij aansluiten. De cursus wordt gegeven door Carla Staudt van Typen Twente. Op haar website
vindt u meer informatie.
Op dit moment is er nog ruimte voor deelname.
De cursus zal dan plaatsvinden op dinsdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur op de volgende data:
9/10 30/10 13/11 27/11 18/12 15/1 29/1 12/2 5/3.
Wilt u uw zoon of dochter opgeven dan kan dat door contact op te nemen met:
Secretariaat TYPEN TWENTE
Telefoon
E-mail
Postadres

074-2777621 (ma-do 10-12 uur)
info@typentwente.nl
Molemansstraat 36, 7561 BE Deurningen

Aanmelden kan ook via hun site.
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