Nieuwsbrief 6 ( 23 november 2018)

Kernconcept Materie
Maandag 26 november starten we met het kernconcept ‘Materie’. We zullen hier aan werken tot en
met 1 februari 2019.
De kernvraag is: ‘Waar is alles van gemaakt?”
Leerlingen ervaren dat stoffen heel verschillende eigenschappen hebben en dat een stof
verschillende verschijningsvormen kan hebben (vast, vloeibaar en gas). Analyseren, selecteren en
categoriseren zijn vaardigheden die in dit kernconcept ruimschoots aan bod komen.
Het aanleren van een onderzoekende houding en het zelf onderzoeken van materialen speelt een
belangrijke rol in dit kernconcept.

Donderdag 29 november komt het team van Mad Science op school. Zij zullen een demonstratie
geven en diverse wetenschappelijke experimenten laten zien.
Gekoppeld daaraan is het mogelijk dat de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 zich kunnen
inschrijven voor een cursus. Tijdens deze cursus kunnen kinderen zelf experimenten uitvoeren en
maken ze kennis met de wereld van wetenschap en techniek. De cursus duurt 6 weken en is na
schooltijd. De kosten zijn voor u zelf. De cursus zal in De Borgh worden gegeven.
Meer informatie over Mad Science kunt u vinden op nederland.madscience.org
Via de link http://onderwijs.mad-science.nl/systeem7/ kunt u de lessen voor schooljaar 2018-2019
bekijken.
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Sinterklaas
Woensdag 5 december zal Sinterklaas onze school natuurlijk
bezoeken.
Hij komt om (ongeveer) 08.35 uur aan op school en zal op het plein
worden verwelkomd door alle leerlingen. Het zou leuk zijn,
wanneer er ook veel ouders aanwezig zijn om Sinterklaas een
hartelijk welkom te heten.
Sinterklaas en zijn pieten zullen een bezoek brengen aan de
kinderen in de groepen 1 tot en met 4. Zij komen in de groep, zodat
er veel aandacht is voor de leerlingen in een vertrouwde omgeving.
Sinterklaas zal met zijn pieten ook even een kort bezoekje brengen aan
de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8.

Schoen zetten
Donderdag 29 november mogen alle leerlingen hun schoen zetten. Dat hoort
immers ook bij de traditie van sinterklaas. Het zou fijn zijn wanneer de schoen
27 november wordt meegenomen.

Kerstversiering
De werkgroep kerstmis (leerkrachten en leden OR) zijn op zoek naar ouders die willen helpen om de
school in kerstsfeer te brengen.
We hebben hiervoor de donderdag 6 december om 19.00 uur gepland.
Wanneer u wilt helpen kunt u dit aangeven bij Bo Smit. (b.smit@deborgh-hgl.nl)

Kerstvakantie
De kerstvakantie is van maandag 24 december tot en met vrijdag 4 januari.
De leerlingen zijn vanaf vrijdag 21 december 12.00 uur vrij.

Bijeenkomst MR en Klankbordgroep
Woensdag 28 november is er een vergadering van de MR. Om 20.00 uur zal ook de klankbordgroep
aansluiten. Op de agenda staat hoe het staat met de verbouwing en hoe we de volgende stappen
kunnen zetten in de visie-ontwikkeling.
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