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15 mrt.
15 mrt.

AGENDA:

Oudergesprekken
JGZ-spreekuur
Toneel ‘Het stenen hart’ (groep 5/6)
JGZ-spreekuur
Drents veurlezen
Schoolzwemmen groep 7b/8
Eerste rapport mee
Borghjournaal

Nieuwe leerlingen
Uit Waddinxveen verhuisd en bij
ons op school gekomen zijn Leah
(groep 1), Benjamin (groep 4) en
Jonathan (groep 6) van der Horst.
Van harte welkom op onze Borgh! In onze
nieuwe instroomgroep zijn Imra Mensink en
Lisanne Sloots gekomen, zij zitten in groep 1a;
wat fijn dat jullie er zijn!
Oudergesprekken
Komende week hebben we de gesprekken bij het
eerste rapport; inmiddels heeft u
zich via de formulieren bij de deur
kunnen opgeven. Op vrijdag 15
maart krijgen de kinderen van groep
3 t/m 8 hun rapport mee naar huis.
Toneel ‘Het stenen hart’
Jaarlijks gaan we met de verschillende groepen
naar een voorstelling in het kader van het
podiumplan. Zorgvuldig uitgekozen theater- of
toneelvoorstellingen worden dan voor meerdere
scholen in het Hunzehuys opgevoerd. Donderdag
7 maart is de voorstelling ‘Het stenen hart’ voor
groep 5/6, gewoon tijdens schooltijd.
Lerarentekort
De weken voor de voorjaarsvakantie hebben we
enkele keren creatief moeten schuiven met
leerkrachten om er voor te zorgen dat kinderen
niet naar huis gestuurd hoeven te worden. Dit
betekent vaak dat andere taken, die ook
noodzakelijk zijn voor goed onderwijs, even op
een lager pitje komen te staan. We zoeken
iedere keer naar een goede oplossing, waarbij
het primaire onderwijs door kan gaan. U zult
begrijpen dat hier beperkingen aan zitten.
Klassen naar huis sturen willen we liever niet,
maar dit blijft als laatste optie wel een
mogelijkheid.
Vrijdag 15 maart zijn er weer landelijke stakingen
aangekondigd. Hoewel we de zorg delen m.b.t.
het lerarentekort, de werkdruk en de ongelijke
waardering t.o.v. andere onderwijsinstanties, zijn
wij van mening dat staken op dit moment niet de
juiste manier is om dit aan te geven. We gaan
deze dag dus gewoon naar school.

Drents veurlezen
Ook dit jaar komen de mensen
van het Huus van de Taol in het
Drents voorlezen, in het kader van
meertmaond-streektaolmaond.
Bekende en misschien minder bekende
Borgerders komen in alle groepen
voorlezen. Ook krijgen alle
kinderen ‘de Wiesneus’, een
tijdschrift met Drentstalig
(voor)leeswerk, puzzeltjes, een
creatieve opdracht, een recept,
mooie illustraties e.d.
-

We hebt er zin in! –

Nieuwe formatie
Het leek maandag na de vakantie net of we
helemaal opnieuw zijn begonnen. Soms een
ander klaslokaal of een andere juf en weer een
aantal nieuwe kinderen. De nieuwe formatie met
een extra instroomgroep is in de eerste week
goed bevallen; zowel de kinderen als het
onderwijzend personeel zijn al gewend aan de
nieuwe indeling.
Schoolzwemmen
Voor de midden- en bovenbouwkinderen hebben
we, in samenwerking met de combi-coach en het
Hunzedal, een aantal schoolzwemuren kunnen
vastleggen. Het schoolzwemmen duurt 60
minuten per les onder leiding van twee
zwemonderwijzers. Er wordt zowel vrij
gezwommen als zwemles gegeven.
De kinderen hebben een badpak of een
zwembroek nodig voor de zwemles en een
handdoek om af te drogen. Duikbrillen zijn
tijdens de zwemles niet toegestaan.
Groep 7b/8 start donderdagochtend 14 maart
met de eerste zwemles!
Hieronder een overzicht voor de komende
weken:
14 maart
11.00 uur
Gr. 7b/8
21 maart
11.00 uur
Gr. 7b/8
28 maart
11.00 uur
Gr. 7b/8
4 april
11.00 uur
Gr. 6b/7a
11 april
11.00 uur
Gr. 6b/7a
18 april
11.00 uur
Gr. 6b/7a
9 mei
11.00 uur
Gr. 5/6a
16 mei
11.00 uur
Gr. 5/6a
23 mei
11.00 uur
Gr. 5/6a

‘Huldiging’ activiteitencommissie
Onze activiteitencommissie zorgt bij veel feestjes
en activiteiten voor extra hulp. Tenslotte maken
veel handen licht werk! Naast een aantal actieve
ouders is er ook altijd een vertegenwoordiging
van de juffen en meesters bij de A.C.
Juf Gea Janssen heeft 20 jaar deelgenomen aan
de vergaderingen en
activiteiten in de A.C. Nu is
ze Kanjertrainingcoördinator geworden en
heeft haar stokje
doorgegeven aan juf Karin
en juf Gea Metten. Ze is
gehuldigd met een bijna
echt ‘gouden’ horloge voor al haar
werkzaamheden.

Filmmiddagen
Af en toe krijg je verzoekjes van oud-leerlingen
waar we wat mee “moeten”. In het kader van
een BOSS-project houdt een groep scholieren
van het Hondsrugcollege acties voor een goed
doel. Koen Seton heeft samen met een aantal
klasgenoten gekozen voor het fonds dat pijn
probeert te verzachten door Virtual Reality van
het Martini ziekenhuis.
Om geld in te zamelen organiseren ze 4
filmmomenten voor een klein bedrag voor
verschillende leeftijdscategorieën.
De films zullen vertoond worden in een van de
lokalen van de Borgh. Tijden, inhoud en prijzen
vind je terug op de posters in de bijlage
hieronder! Opgeven via bossfilmshc@gmail.com.

Voor de oudergeleding zijn we nog op zoek naar
twee actieve hulpouders, die de handen uit de
mouwen willen steken. Naast een aantal
vergadermomenten, wordt er vooral een beroep
op je gedaan tijdens de speciale activiteiten,
zoals de Koningsspelen en bij het
sinterklaasfeest. Lijkt je dit leuk of heb je vragen:
ga rustig even langs bij juf Gea of juf Karin.
Van derden: Moederochtend
Hallo moeders,
•
•
•
•

Opvoeden
Geloof
Gezin / kinderen
Positiviteit

Zijn dit onderwerpen die jou aanspreken……en vind je het leuk om hierover
met andere moeders van gedachten te wisselen…..Dan ben je van harte
welkom op woensdagochtend 6 maart. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar bij
Petra thuis aan de Buinerstraat 15 in Borger.
Voor opgave of info bel 06 42888503 (Petra) of 06 39891277 (Daphne)
Hopelijk tot dan 😊 Vriendelijke groet Petra & Daphne

Van derden: Koffiemomentje
Stel dat u, nadat de kinderen ’s ochtends in de klas zijn gebracht, nog even met een
aantal ouders wil bijkletsen, dan zou dat in de hal van het Hunzehuys kunnen. Het is
inmiddels het derde koffiemoment. U bent ook nu van harte welkom meteen om 8.45 uur
op woensdagochtend 6 maart.
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Van derden: Filmmiddagen voor een goed doel
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Van derden: Jeugdloop
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Van derden: Bibliotheek

