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2/5 sept.
4 sept.
6 sept.
10 / 13 sept.
13 sept.

AGENDA:

Archeologisch beleefpunt (gr. 5/6a)
Bezoek studenten D.C.
Juf Gea Metten jarig
Screening groep 7 (ass. schoolarts)
Borghjournaal

Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn we
weer goed gestart. En wat leuk
dat er weer drie nieuwe
gezichten op school rond lopen
in groep 1. Het zijn: Mick Lensen, Nena Kort en
Roan Luinge. Van harte welkom op de Borgh.
Jullie waren er al even voor de vakantie, maar nu
echt in de klas bij juf Gea en juf Janny.
Archeologisch beleefpunt Mandelanden
Groep 5/6a krijgt maandag 2 september een
gastles over archeologie. Nadine Lemmers (van
het Hunebedcentrum) zal dit verzorgen samen
met Marjo Montforts.
Deze gastles is de voorbereiding op de opening
van het archeologisch beleefpunt BorgerMandelanden van donderdag 5 september. Deze
ochtend mogen de kinderen bij de onthulling van
het informatiepaneel zijn op de Mandelanden.

Bezoeken studenten D.C.
Al enkele jaren komen studenten van het
Drenthe college (tijdens hun introductieweek in
Borger) onze school bezoeken. Zij kijken rond en
hebben de eerste ervaringen met (wellicht) hun
toekomstige baan als onderwijsassistent. Op
woensdagochtend 4 september zullen ze in
groepjes verschillende klassen bezoeken.
Screening groep 7
Naast de spreekuren komt de assistent van de
schoolarts ook voor groep 7 op school. Ogen,
oren en de rest komen aan bod, maar ook het
sociaal welbevinden is een belangrijk onderdeel
van deze screening. Dit gebeurt op dinsdag 10
en vrijdag 13 september. Een brief hierover
hebben de kinderen al meegekregen.

Beeldmateriaal kinderen
Zoals bekend mogen we i.v.m. de privacy niet
zonder uw toestemming foto’s en filmpjes, waar
uw kind op te zien is, verspreiden.
U heeft hiervoor, bij de
aanmelding van uw kind of bij
het begin van vorig schooljaar,
een toestemmingsformulier
ingevuld. In dit formulier hebt u
voor verschillende vormen van
publicatie wel/geen
toestemming gegeven.
Publicatie van foto’s (in de schoolgids,
nieuwsbrief, website e.d.) doen we alleen
wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven.
Tot voor kort was de afspraak dat alle ouders elk
jaar opnieuw een dergelijk formulier moesten
invullen. Die verplichting is nu vervallen.
Wel zullen we u in de eerste weken van elk
nieuw schooljaar eraan herinneren dat u de
gegeven toestemming kunt uitbreiden of
eventueel intrekken.
Mocht u de eerder gegeven toestemming
inderdaad willen wijzigen, dan kunt u op school
een nieuw toestemmingsformulier ophalen.
Nadat dit formulier ingevuld en ondertekend
weer is ingeleverd, worden de gegevens verwerkt
in onze administratie en zullen we ons houden
aan de door u gegeven vormen van
toestemming.
We zijn weer begonnen - verkeer
De eerste week zit er al weer op. En de school is
al bijna weer ‘gewoon’. De dagelijkse routines
zijn weer opgepakt. Zo ook de routine om naar
school te gaan.
Sinds dit voorjaar is op de Schultestraat een
stopverbod van kracht, dit betekent dat hier ook
niet gestopt mag worden om kinderen ‘eventjes’
af te zetten. Daar is de kiss-en-ride zone voor of
de grote parkeerplaats.
Daarnaast is het aan het
begin van het schooljaar altijd
goed om extra voorzichtig te
zijn in het verkeer! Dit geldt
voor kinderen, maar zeker ook
voor ouders die halen en
brengen, want….

‘de scholen zijn weer
begonnen’.

Van onze combi-coach (meester Leon)
Na twee jaar met veel plezier gewerkt te hebben
in de gemeente Borger-Odoorn als combi-coach,
heb ik de keuze gemaakt dichter bij huis te gaan
werken.
Per 1 september zal ik in dienst treden bij
Welzijnsgroep Tinten als buurtwerker sport in de
gemeente de Fryske Marren. Graag wil ik
iedereen, met wie ik samen heb gewerkt,
ontzettend bedanken voor de fijne samenwerking
en de leuke tijd!

Inmiddels is bekend dat meester Gerard-Jan Booi
de taken van meester Leon zal overnemen. Vanaf
1 oktober zal meester Gerard-Jan op maandag
lesgeven (vanwege andere verplichtingen dus
nog niet in de maand september); op de
woensdag start hij vanaf 4 september. Bij deze
willen we meester Leon hartelijk danken voor zijn
sportieve gymlessen en de goede samenwerking.
En we heten meester Gerard-Jan van harte
welkom!

Met sportieve groet,
Leon de Vries
www.actiefborgerodoorn.nl
Van derden: (bibliotheek)
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Van derden: (speeltuinvereniging Borger West)

