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SCHOOLAGENDA
1 febr.
1 febr.
8 febr.
9 febr.
9 febr.

Leerlingenraad
Volleybal-clinic
Juf Marjon is jarig
Handbaltoernooi groep 7/8
Borghjournaal

Leerlingenraad
Donderdag 1 februari zullen
de vertegenwoordigers van alle
groepen weer samenkomen om
na te denken over punten die
vanuit de klas en vanuit de
leerkrachten naar voren komen.
Ook willen we samen kijken naar nieuwe
speelmaterialen op het plein voor de
tussenschoolse opvang en in de pauze (een
verantwoordelijke taak!). De uitkomsten zullen
via de notulen in de groepen worden
voorgelezen.

Volleybal-clinic

Soms via de combi-coach en soms gewoon via de
vereniging, maar daar waar we
samen lekker kunnen sporten met
hulp van deskundigen is dat altijd
leuk! Daarom zal
donderdagochtend 1 februari
de V.E.B. de gymlessen van de verschillende
combinaties verzorgen….
Wat zullen we straks goed kunnen volleyballen!

Handbal

Voor de oudste groepen van onze school is er
vrijdagmiddag 9 februari een handbaltoernooi
georganiseerd door de handbalvereniging Borger.
Ook de andere scholen uit het Hunzehuys doen
mee. We maken er een gezellige en sportieve
middag van en supporters zijn natuurlijk van
harte welkom! Misschien komen we de nieuwe
Tess Wester of Estavana Polman wel tegen.

Fusiefeest ballon

Woensdagavond 17 januari hebben alle
werknemers van onze nieuwe stichting CKC
Drenthe een gezellig fusiefeest
gevierd. Om de kinderen niet te
vergeten in het feestgedruis
hebben alle kinderen vandaag
een strandbal meegekregen: de
ronde vorm en het poppetje in
het midden komen terug in het
logo.

Een kleine ‘blaas’-instructie is wel handig: eerst
de bal zelf opblazen, daarna het binnenpoppetje. Veel plezier ermee!
Nationale voorleesdagen
Deze week is de start
geweest van de nationale
voorleesdagen.
Woensdagochtend 24
januari stond er -opeenseen heel andere leerkracht
voor de groep… waren ze
nou helemaal de weg kwijt?
Gelukkig niet! Het is gewoon heel leuk om eens
in een andere groep te buurten en lekker wat
langer te mogen voorlezen. Het was in de
verschillende groepen erg gezellig.
Ook voor thuis:
Lezen en voorlezen… is zóóó 2018!!!
Blijven doen, dus!

www.actiefborgerodoorn.nl

De sportieve agendalijst met alle
activiteiten in onze gemeente is nog
maar enkele weken online en is nu al
een succes.
Je kunt er op zien waar je de komende
tijd sportief aan de slag kunt en dan is het
handig om even een account aan te maken; alles
te lezen op de site: www.actiefborgerodoorn.nl.

Stakingsdag 14 februari

Door ons vitale, energieke en flexibele team
hebben we de afgelopen periode (gelukkig) geen
inval hoeven regelen….(pffff -> geluk!). Dit is in
deze tijd ook niet of nauwelijks meer mogelijk.
Het water staat ons (in het onderwijsland) aan
de lippen. Voorgestelde maatregelen zijn te
weinig of zijn pas op lange termijn.
We willen niet, maar we moeten….duidelijk
maken dat de zorg voor goed kwalitatief
onderwijs voor ‘onze’ kinderen nu op het spel
staat. Daarom hebben bestuur en bonden
opgeroepen om op woensdag 14 februari in
de noordelijke provincies te staken (als start van
een estafettestaking) en blijven de deuren voor
de kinderen gesloten!
Hoe we dit op de Borgh invulling gaan geven
hangt nog even af van meer informatie vanuit
het stichtingsbestuur en bonden; maar u mag er
vanuit gaan dat de kinderen 14 februari vrij zijn!

