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Nieuwe leerlingen
In dit nieuwe schooljaar
verwelkomen we weer een aantal
nieuwe kinderen. In groep 1:
Ties Grielen, Jonas Kluiver, Jens
Dambrink, Nora Stoppelenburg,
Lucas van der Veen, Rory Veldhuis en
Marlou Warring. In groep 2: Elena Koster
en Estéra Scholtens. In groep 6: Mees
Luijkivich en in groep 7: Luan Rotman en
Sem Heizenberg.
Wat ontzettend leuk dat jullie op de Borgh
aan de slag gaan. Van harte welkom!
Maandag 17 augustus
Wat zouden we graag
alle ouders op de
eerste schooldag na
de vakantie willen
uitnodigen om samen
met de kinderen
eventjes binnen te kijken bij die nieuwe juf
of meester en/of het nieuwe lokaal.
MAAR… dat is nu even niet verstandig!
Vandaar dat we (zelfs op de eerste
schooldag) de kinderen zullen ontvangen
bij het witte hekje….
Voor de kinderen van groep 4 t/m 8 gaat
dit vast zelfstandig lukken (en anders
gewoon even vragen aan de meesters en
juffen die op het plein staan).
Voor groep 3 kunnen de kinderen tot het
hoge witte hekje gebracht worden, vlakbij
de ingang van het nieuwe lokaal; juf Gea
staat daar al op jullie te wachten.
Voor groep 1 en 2 staan juf Karin en juf
Gea (net als anders) op het plein en is juf
Lianne er om de kinderen in de groep
verder te helpen. Voor hen zal het
misschien wat spannend kunnen zijn, de
leerkrachten houden het in de gaten en
nemen - als het nodig is - zelf initiatief om
uw zoon/dochter naar binnen te
begeleiden. Soms kan het handig zijn om
alvast thuis aan te geven dat het net zo
gaat als voor de vakantie, zodat uw kind
zich daarop voor kan bereiden. Voor de
allerjongsten nemen we even persoonlijk
contact op via mail of app!

Agenda:
17 aug.
21 aug.

Eerste schooldag
Borghjournaal

Hoe starten we dit nieuwe schooljaar
In de zomervakantie is er niet heel veel
veranderd voor de basisscholen m.b.t. de
maatregelen om de verspreiding van het
Coronavirus tegen te gaan. Graag uw
aandacht voor de volgende, hopelijk
bekende, afspraken
• We wassen regelmatig de handen
(water/zeep), voor schooltijd thuis is
alvast heel handig.
• Jezelf of iemand thuis ziek:
thuisblijven!
• Geen ouders in de school (voor
belangrijke zaken: telefonisch contact /
via de mail of op afspraak)
• Volwassenen op 1,5 meter in de school
• Het gymonderwijs gaat weer van start
(nu ook weer binnen: we wassen de
handen en desinfecteren de gebruikte
materialen)
• Het continurooster gaat door (om zo
weinig mogelijk hulpouders binnen de
school te hebben):
✓ Elke dag 8.45 - 14.30 uur (voor alle
groepen)
✓ Groep 1 t/m 4 is woensdag en
vrijdag vrij om 12.30 uur
✓ Groep 1 is ook op donderdag om 12.30
uur vrij.
Belangrijke nieuwe maatregel: Ouders
die een land met oranje of rood reisadvies
hebben bezocht de afgelopen 14 dagen
(en dus in thuisquarantaine zijn) mogen de
kinderen niet zelf bij school brengen en
halen. De kinderen mogen wel naar
school, mits er geen huisgenoten zijn die
koorts hebben en/of benauwdheidsklachten. We vertrouwen hierbij op uw
eigen verantwoordelijkheid!
Net als voor de vakantie gaan we er vanuit
dat bij het brengen en halen (dus ook
buiten de hekjes) gepaste afstand wordt
gehouden tussen ouders onderling en naar
de leerkrachten toe. Want…..
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Een nieuwe ruimte voor groep 3
Voor en in de zomervakantie is er heel
druk overleg geweest over een geschikte
ruimte voor een zevende groep. Door het
wegvallen van stichting peuterwerk in het
Hunzehuys kwam er een mooie ruimte op
de begane grond vrij met een eigen
ingang.
Inmiddels zijn alle
materialen van groep 3
verhuisd en heeft juf
Gea er een gezellig
ruim lokaal van
gemaakt. Om veel
‘geloop’ door de
centrale hal te voorkomen gaan de
kinderen van groep 3 via het witte hek
Nog even ter herinnering:

direct in het nieuwe lokaal. Let op: Het
witte hek moet altijd weer dicht, soms
kunnen er jonge kinderen van het KDV
spelen! De ingang is dus ter hoogte van
het basketbalveldje aan de
Molenstraatkant.
Gym-uren
Elke maandag hebben de groepen 3 t/m 7
gymles van de combi-coach, meester
Gerard-Jan (groep 5/6a dus ook op de
maandag!). Groep 8 heeft dit op de
woensdag. Donderdagochtend is de
tweede gymles voor groep 3 t/m 8; deze
les wordt gegeven door de eigen
groepsleerkracht.

