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AGENDA:

Schoolraad
Voorjaarsvakantie
Inschrijven oudergesprekken
Borghjournaal

Nieuwe leerling
In groep 1 is Benjamin Smit ons
komen versterken. Van harte
welkom Benjamin!
Inschrijven oudergesprekken
Na de vakantie hangen er bij de lokaaldeuren
weer inschrijfformulieren voor de
oudergesprekken voor groep 1 t/m 7. De
gesprekken vinden plaats in de week van 4
maart. Voor groep 8 is er een aparte datum
geprikt voor de adviesgesprekken naar het
Voortgezet onderwijs: maandag 18 maart.
Aanpassing formatie na de vakantie
Na de voorjaarsvakantie zal het formatieplaatje
er wat anders uitzien. We zijn blij dat we kunnen
starten met een nieuwe instroomgroep 1A: alle
kinderen die na 1 januari 2019 4 jaar zijn
geworden. Ook komt juf Karin terug en nemen
juf Tessa en meester Richard afscheid. We
hebben in de nieuwe indeling gezorgd voor vaste
gezichten in de groep waaronder een leerkracht
die al bekend is bij de kinderen. Om het plaatje
volledig te maken hebben we juf Janny Brink
(groep 1A) en juf Anouk Veninga
(onderwijsassistent) gevraagd om de
openstaande vacatures op te vullen, zodat we
weer een goede start kunnen maken na de
voorjaarsvakantie. De ouders van groep 1A, 1B
en 5/6A hebben inmiddels een extra infobrief
ontvangen. (kijk voor het volledig

formatieschema op de volgende bladzijde).

Afscheid juf Tessa en meester Richard
Juf Tessa gaat na de vakantie aan het
werk in Coevorden op de Picardtschool
en meester Richard gaat volledig aan de
slag op de Toermalijn. Al vele jaren
hebben ze ons team versterkt en de
kinderen op de Borgh geholpen bij hun
ontwikkeling. We vinden het dan ook
jammer dat ze vertrekken, maar we
gunnen hen natuurlijk een mooie
nieuwe uitdaging. Op woensdag zullen
we met de kinderen beide collega’s ‘uitzwaaien’.
Tessa en Richard, we wensen jullie een heel
goede nieuwe toekomst en super bedankt voor
jullie inbreng en gezelligheid, we gaan jullie zeker
missen! U kunt beide collega’s nog even de hand
schudden woensdag, dit kan na schooltijd.

Leerlingenraad
De volgende punten zijn
besproken in de leerlingenraad
van donderdag 31 januari:
Yulinn Wegman (oud-leerling
van onze school) gaat sociaal
werk doen in Tanzania. We
besluiten om haar financieel een
beetje te ondersteunen, zodat
er van ons maandaggeld daar wat
gekocht/gemaakt kan worden. En verder:
Sommige ouders staan voor de in-/uitgang bij de
parkeerplaats, dit is erg vol. Ook ouders mogen
rekening houden met kinderen. Groep 5 en 6
zouden een splitsing willen van voetbaltijd op het
trapveldje: groep 5 op dinsdag, groep 6 op
donderdag. Meester Koen overlegt met de
leerkrachten hierover.
In het voorjaar worden de bosjes aan de
Molenstraat geplant; aan de andere kant zouden
we ook struiken en boomstammen willen. We
gaan in overleg met de groengroep en de
gemeente.
De sneeuwafspraken
zorgen er voor dat het
spelen goed gaat op het
plein. We moeten alleen
blijven letten op onze eigen sleeën, dicht bij de
deur van de Borgh zetten bijvoorbeeld en de
naam duidelijk zichtbaar erop zetten. Als er
speelgoed blijft liggen van de andere school dan
is het netjes om dit even terug te brengen bij
deze kinderen (zouden wij ook willen). Het
spelen met de foamballen en het ophalen van de
prullenbak aan de Molenstraatkant gaat nu goed.
Mooi om dat te horen. Er zijn sommige kinderen
die ook wel cijfers op hun rapport willen. Meester
Koen neemt dit mee voor de meesters en juffen
(lukt niet meer voor dit schooljaar). Het is handig
om sloffen of dikke sokken mee te nemen als je
snowboots aan hebt. De snowboots staan
meestal netjes op de mat. Sanne is vandaag voor
het laatst, zij gaat naar een andere school. We
overleggen even met de groep wie haar plaats in
zal nemen in de leerlingenraad en bedanken
haar. We hebben goed vergaderd, dank jullie
wel! De volgende vergadering is op 4 april 2019.
Voorjaarsvakantie
Van zaterdag 16 tot en met zondag 24 februari is
het voorjaarsvakantie. Tijd
om uit te rusten van een
actieve periode met sneeuw,
citotoetsen en verschillende
sportactiviteiten.
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Formatie na de voorjaarsvakantie:
Ma.mo.

Ma.mi.

Di.mo.

Di.mi.

Wo.

Do.mo.

Do.mi.

Vr.mo.

Vr.mi.

1a

Juf Gea. J.

Juf Gea J.

Juf Gea J.

Juf Gea J.

Juf Gea J

Juf Janny

-

Juf Janny

-

1b

Juf Karin

Juf Karin

Juf Karin

Juf Karin

Juf Marjon

Juf Marjon

Juf Marjon

Juf Marjon

-

2/3

Juf Gea M.

Juf Gea M.

Juf Gea M.

Juf Gea M.

Juf Gea M.

Juf Gea M.

Juf Gea M.

Juf Gea M.

-

3/4

Juf Kirsten

Juf Kirsten

Juf Roely

Juf Roely

Juf Roely

Juf Roely

Juf Roely

Juf Kirsten

-

5/6

Juf
Fennelien

Juf
Fennelien

Juf
Fennelien

Juf
Fennelien

Juf Karin

Juf Karin

Juf Karin

Juf Karin

Juf Karin

6/7

Meester
André

Meester
André

Meester
André

Meester
André

Meester
André

Juf Kirsten

Juf Kirsten

Meester
André

Meester
André

7/8

Juf
Bernadette

Juf
Bernadette

Juf
Bernadette

Juf
Bernadette

Meester
Koen

Juf
Bernadette

Juf
Bernadette

Meester
Koen

Meester
Koen

O.A.

Juf Lianne

Juf Lianne

Juf Lianne

Juf Lianne

Juf Lianne

O.A.

Juf Anouk

Juf Anouk

Juf Anouk

Juf Lianne
Juf Anouk

Van derden: Kinderen en het kerkorgel
Het kerkorgel is al héél lang een mooi muziekinstrument. Het wordt gebruikt
bij het samen zingen in de kerk. Wij willen jullie graag iets vertellen over
het orgel in de Goede Herderkerk in Borger.
We gaan ook boven kijken hoe het orgel er van binnen uitziet. En natuurlijk
mag je ook spelen en de toetsen indrukken. Dus muziek maken!
Dit kan op zondagmorgen 3 maart a.s. direct na de morgendienst en de
kinderdienst. Organist Geert Meendering en Jan Top zullen daarbij aanwezig
zijn. Kinderen tot 13 jaar zijn van harte welkom.
Kom jij ook? Sectie Liturgie Protestantse Gemeente Borger

Juf Anouk
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Van derden: Bibliotheek
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