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AGENDA:

Adviesgesprekken V.O. groep 8
Bezoek hunebedcentrum groep 5
Toneel ‘Veenkracht’ groep 7/8
JGZ-spreekuur
Bezoek gevangenismuseum groep 6
Borghjournaal

Nieuwe leerlingen
In de instroomgroep is het
gezellig en het wordt vast nog
leuker want Vajenne Jakobs is
ons komen versterken. Hartelijk
welkom, Vajenne!
Toneel ‘Veenkracht’
Het podiumplan Borger-Odoorn heeft voor de
bovenbouw de theatervoorstelling ‘Veenkracht’
uitgezocht. Op vrijdag
22 maart zal dit stuk
worden opgevoerd in
het speellokaal van
het Hunzehuys voor
groep 7/8.
Excursie naar musea voor groep 5 en 6
Wat is er nou mooier dan zelf te ervaren hoe de
hunebedbouwers
leefden en wat ze
allemaal moesten doen
zo’n 5000 jaar geleden.
Als inwoners van Borger
moeten we natuurlijk
helemaal op onderzoek uit. Daarom gaan de
kinderen van groep 5 in het kader van culturele
mobiliteit op donderdag 21 maart met meester
Koen naar het Hunebedmuseum. Tussen de
middag blijven we allemaal over, dus neem een
lunchtrommeltje met
drinken mee.
En week later, op
donderdag 28 maart,
gaan de kinderen van
groep 6a en 6b met de
bus naar het gevangenismuseum in Veenhuizen…
en nu maar hopen dat we ze allemaal weer
meekrijgen!
Ook voor deze groepen geldt dat we tussen de
middag overblijven!
Koningsspelen
Volgende week krijgen de kinderen een
invulformulier mee, voor de opgave
voor de begeleiding van groepjes
tijdens de koningsspelen van vrijdag
12 april (kan alvast in de agenda
gezet worden!).

Adviesgesprekken groep 8
Maandag 18 maart zijn de gesprekken met de
kinderen van groep 8 samen met hun ouders
over het advies naar het voortgezet onderwijs.
De afgelopen maanden hebben we op school
veel gesproken over de middelbare school. In de
lessen zijn we ook steeds meer inhoudelijk bezig
met de voorbereidingen op het vervolgonderwijs
en na alle opendagen en doe-middagen wordt
het tijd om samen na te denken over een mooie
nieuwe toekomstige school passend bij elk kind.
Drents veurlezen
In alle groepen is afgelopen woensdag in het
Drents voorgelezen. En eigenlijk konden we het
heel goed verstaan ook al waren er ‘stoere’
(moeilijke) woorden bij, gelukkig werd er niet ‘slim’
(erg) snel voorgelezen. Dank je wel mensen van
Huus van de Toal!

K.S.G.-dienst
Op zondag 31 maart bent u van harte welkom
bij de KSG- dienst! Aanvang: 10.00 uur
In de Goede Herderkerk
Thema: FEEST, welkom thuis!
Alle kinderen van de Borgh
werken mee aan deze dienst.
Komt allen! Dresscode: Kom als jezelf!
Collecte: Het tegengaan van kinderarbeid
op het platteland in India (Kerk in Actie)

Schoolzwemmen
Inmiddels hebben we de
eerste schoolzwemles (voor
groep 7b/8) achter de rug…
en het was weer heel leuk,
sportief en gezellig! Het is
goed om te weten dat voor
deze speciale lessen een
veiligheidsprotocol is
samengesteld; deze is door
de M.R. bekeken en goedgekeurd en ligt ter
inzage op school bij meester Koen.
Van derden: Samenwerkingsverband Emmen

Voorleeswedstrijd
Afgelopen woensdag heeft Yoram Rietdijk voor
onze school meegedaan aan de voorleeskampioenswedstrijd in het Hunzehuys. Yoram
deed het erg goed (mede door de ‘harde-kern’supporters uit zijn groep
waarschijnlijk). Het was
echter net niet genoeg
om door te gaan naar de
provinciale wedstrijd in
Assen.

