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17 sept.
18 sept.
18 sept.
18 / 21 sept.
21 sept.

AGENDA:

Ouder- en infoavond (Kanjertraining)
Verkiezing nieuwe leerlingenraad
Spreekuur JGZ
Screening groep 7 (ass. schoolarts)
Borghjournaal

Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn er een
aantal nieuwe kinderen op de
Borgh bij gekomen. Hier hun
namen en groep:
Groep 1: Suzanne Prins, Vera Kluiver en Damian
Mook. Groep 4: Sofie Prins. Groep 7: Isis Althof.
Allemaal van harte welkom!
Ouder- en informatieavond
De afgelopen periode heeft het team een
intensieve training gevolgd waarbij ze zich
verdiept hebben in de principes van de
Kanjertraining. De komende jaren zullen we ons
hierin verder bekwamen. Als fundament voor de
Kanjertraining wordt er uitgegaan van de
volgende regels:

De ouderinformatieavond Kanjertraining is op
maandag 17 september. De avond wordt geleid
door een trainer van Stichting Kanjertraining.
Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kopje
koffie of thee. Tevens zullen we op deze avond
de specifieke informatie voor de eigen groep met
u doornemen. Volgende week krijgt u een brief
met opgavestrook van uw kind.
Verkiezing nieuwe leerlingenraad
De derde dinsdag in september (de 18de) is een
belangrijke dag voor ons land. Maar zeker ook
voor de Borgh. Dan worden de nieuwe
vertegenwoordigers in de leerlingenraad
gekozen. In de onderbouw gaat dit natuurlijk een
beetje anders als in de bovenbouw. We hopen
weer een goede groep ‘meedenkers en
beleidsbepalers’ te kiezen.
Spreekuur JGZ
Regelmatig is er een spreekuur van de
jeugdverpleegkundige of schoolarts op onze
school (in het kamertje van juf Marjon). Via de
GGD kunt u een afspraak maken voor advies, tips
of een onderzoekje. Het eerste spreekuur is op
dinsdag 18 september.
Screening groep 7
Naast de spreekuren komt de assistent van de
schoolarts voor groep 7 ook langs. Ogen, oren en
rest komen aan bod, maar ook het sociaal
welbevinden is een belangrijk onderdeel van deze
screening. Dit gebeurt op dinsdag 18 en vrijdag
21 september. Een brief hierover volgt.

De Kanjertraining heeft een positieve invloed op
conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan
uit van de positieve eigenheid van het kind, dat
het verlangen heeft om het goed te doen.
Kortom; een sociaal-emotionele
ontwikkelingsmethode die heel waardevol is voor
de individuele kinderen, de groepsvorming en het
pedagogisch klimaat. We zijn inmiddels gestart
met de eerste oefeningen. U zult daar wellicht via
uw kind al wat van gehoord hebben. De
Kanjertraining neemt kinderen en hun
opvattingen zeer serieus en wij willen u als
ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. Wij
verwachten dan ook van ieder kind een ouder(s)
op de ouderavond. Het is erg belangrijk dat u als
ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van
de school en hoe u daar thuis mee om kunt gaan
en dat u op de hoogte bent van de grenzen die
we hanteren op school.

T.S.O.-hulpouders
Ook de tussenschoolse opvang is weer gestart;
een groep enthousiaste hulpouders zorgt voor
kinderen die tussen de middag spelen en een
broodje eten. Voor dit schooljaar komen we
helaas nog wel een aantal hulpouders te kort,
dus we zijn dringend op zoek naar vaders of
moeders die een uurtje tussen de middag mee
willen draaien. Je kunt natuurlijk eerst ook een
keertje meekijken. Voor meer informatie kun je
terecht bij Thalinda van den Berg of meester
Koen.
Pauzehap en broodtrommel
Een enkele keer komt het voor dat er meer dan
voldoende eten meegaat naar school (voor de
pauze of voor de TSO). Zou u samen met uw
kind(eren) afspraken hierover willen maken en
voldoende (maar niet teveel) mee willen geven;
dit voorkomt frustratie bij kinderen en
leerkrachten/hulpouders.
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Van derden: (combicoach)
Let op: voor sommige activiteiten is opgave vereist.
Kijk op www.actiefborgerodoorn.nl
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Van derden: (biblionet)
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Van derden: (speeltuinvereniging Borger West)

