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Nieuwe leerling

Agenda:
15 dec.
17 dec.
18 dec.
19 dec. t/m
3 jan. ‘21
8 jan.

Spreekuur jeugdverpleegkundige
Kerstviering in de klas (18.30 uur)
Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij
Kerstvakantie
Borghjournaal

Deze week is Lizdania
Schut bij ons in groep 1
gekomen. Van harte
welkom op de Borgh,
Lizdania!

Kerstvakantie
Op vrijdagmiddag 18 december (vanaf
12.30 uur) zijn alle kinderen vrij. De
vakantie duurt tot en met 3 januari. Dan
beginnen we het nieuwe kalenderjaar weer
op maandag 4 januari!

Kerstviering
Dit jaar niet een herderstocht of kerstviering in de kerk, maar een mooi feest in
de eigen groep op donderdagavond 17
december om 18.30 uur. We kijken o.a.
naar een zelfgemaakte film waar alle
groepen aan hebben meegewerkt. Deze
zullen we via de Parro-app natuurlijk ook
met jullie delen,
zodat jullie
gelijktijdig (of later)
dit kerstverhaal
kunnen bekijken.

Voorleeskampioen
In ons speellokaal hebben vorige week vijf
kinderen ‘gestreden’ om het
voorleeskampioenschap 2021.
Na prachtige voordrachten uit
verschillende boeken van Valerie, Sem,
Daan, Lucien en Emma heeft de
juryvoorzitter (tevens voorleeskampioen
van 2020: Djayden Rorije) het
voorleesstokje doorgegeven aan Daan
Elzinga. Gefeliciteerd Daan! Hij mag ons in
de gemeentelijke voorleeswedstrijd
vertegenwoordigen.

Omdat het donker is bij het brengen en
halen willen we om de beurt het gebouw
verlaten:
• De groepen 1 t/m 3 gaan rond 19.20
uur naar buiten (groep 3 bij het witte
hekje bij de hoofdingang, de kleuters
bij het kleuterplein).
• De andere groepen zijn rond 19.30 uur
klaar.
• Alle teamleden zullen buiten staan bij
het verlaten van de groepen.
• We vragen u om bij het wachten ook
naar elkaar de gepaste afstand te
houden.
• Wilt u op het parkeerterrein extra
voorzichtig zijn in het donker bij het
brengen en halen

Nieuws uit de schoolraad
Afgelopen donderdag hebben de leden van
de schoolraad (MR en klankbord-leden) bij
elkaar gezeten. Ellen Kort hebben we
verwelkomd als nieuw schoolraadslid.
Verschillende onderwerpen zijn besproken:
De coronatijd op school, de activiteiten en
feestdagen, schoolontwikkelingen, een
nieuwe website in de maak en de
schooltijden. We willen het in de volgende
vergadering hebben over een ouderpeiling
over de schooltijden na de Coronatijd.

Gezegende kerstdagen en een
voorspoedig en gezond 2021 !

