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SCHOOLAGENDA
30 mrt t/m
2 apr.
5 apr.
5 apr.
10 apr.
11 apr.
12 apr.
13 apr.
13 apr.

Paasweekend vrij
Leerlingenraad
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Schoolraad 19.30 uur
Toneel: Cyrano de Bergerac (groep 5/6)
Herdenking Buinen 18.30 uur
Grote rekendag
Borghjournaal

Nieuwe leerlingen.
In groep 1 mogen we drie
nieuwe leerlingen
verwelkomen: Kyan de Weijs,
Elmer & Thije Weemstra.
Van harte welkom op de
Borgh!

Paasweekend

Van Goede vrijdag 30 maart tot en met
Tweede Paasdag 2 april zijn we vrij!

Cyrano de Bergerac
Het jubilerende Podiumplan Borger-Odoorn biedt
voor groep 5/6 het toneelstuk ‘Cyrano de
Bergerac’ aan, in het Hunzehuys. Daarmee
hebben alle kinderen van onze basisschool dit
schooljaar deelgenomen aan het Podiumplan en
hebben zij een uitvoering kunnen bijwonen.

Herdenking slachtoffers WO II te Buinen

Ook dit jaar zullen enkele kinderen van onze
school meedoen aan de dodenherdenking in
Buinen op donderdag 12 april. In El Zorro
komen we bij elkaar en zullen enkele sprekers
deze bijzondere dag voor Buinen herdenken. Een
leerling van de Borgh zal een gedicht voorlezen,
daarna gaan we in een stille tocht naar het
monument en daar zullen meerdere kransen
gelegd worden. De bijeenkomst begint om 18.15
uur. Kinderen, ouders en belangstellenden zijn
van harte uitgenodigd.

Projectdag: de boerderij

Leerlingenraad
De vertegenwoordigers van de groepen komen
donderdag 5 april weer bij elkaar voor de
leerlingenraad. We kijken terug
op de afgelopen periode en
bespreken punten uit de
verschillende klassen. Na afloop
worden de notulen voorgelezen
in de groepen. Een verslag vindt
u in het volgende Borghjournaal.

Theoretisch verkeersexamen

Voordat de kinderen van groep 7 de straat
opgaan voor het praktisch verkeersexamen van
VVN moet er eerst een theorie-examen worden
gemaakt op donderdag 5 april. Volgende
maand (18 mei) volgt dan de fietstocht door
Borger als praktisch verkeersexamen.

Grote rekendag

Even een hele ochtend alleen met rekenen aan
de slag met alle kinderen van de school op hun
eigen niveau. Geen boeken op tafel maar veel
doe-opdrachten, dat is in het kort de doelstelling
van de grote rekendag. Veel scholen hebben
afgelopen woensdag deze reken-dag
georganiseerd, maar omdat deze dag wel heel
dicht op onze boerderij-dag zat, hebben we de
grote rekendag uitgesteld tot vrijdag 13 april.

Onder een stralende zon (ja als echte

landbouwers kijken we natuurlijk eerst naar het
weer!) hebben alle groepen het boerderijpad van
IVN Drenthe beleefd. ’s Morgens de bovenbouw
en ’s middags (onder leiding van groep 8) de
onder- en middenbouw. Hier enkele sfeerplaatjes; het was een beestachtige leuke dag!
Meer foto’s vindt u op Facebook.

Bericht van de combi-coach:

Herinnering!
Leefstijlonderzoek gemeente Borger-Odoorn: doet u mee?
De gemeente is erg nieuwsgierig naar de leefstijl van de mensen die in Borger-Odoorn wonen.
Bewegen ze? Hoe doen ze dat dan en waarom? Als we de antwoorden op deze vragen weten, kan de
gemeente het beleid zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoeften en wensen die er zijn.
Daarom wordt er voor de derde keer een leefstijlonderzoek gehouden onder een grote groep
inwoners.
Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk. Ook deze school werkt daarom mee aan het
onderzoek van de gemeente. We vragen de ouders/verzorgers van kinderen in groep 1 t/m 4 om een
(online) vragenlijst in te vullen over hun kind.
Onlangs heeft uw kind een kaart meegekregen naar huis waarop de link
(www.gezondeleefstijl2018.nl) naar de vragenlijst en een inlogcode staat omschreven. De
ouders/verzorgers kunnen de enquête dan eventueel samen met hun kind(eren) invullen. Alle
gegevens worden vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en de resultaten worden
anoniem gepresenteerd. De kinderen in de groepen 5 t/m 8 vullen de vragenlijst zelf in de klas in.
Wat doet de gemeente met de resultaten?
De gemeente wil graag zien of het beweegaanbod en -beleid aansluit bij de behoeften die inwoners
hebben. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om basketbal aan te bieden, als daar maar weinig interesse
in is. Ook kan met de uitkomsten van het onderzoeken worden gekeken of het werk van de combi
coaches goed aansluit bij de behoeften en of het programma Gezonde Leefstijl effect heeft. We
vinden het dan ook erg fijn als zoveel mogelijk kinderen de vragenlijst (samen met hun
ouders/verzorgers) invullen!
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar gezondeleefstijl@borger-odoorn.nl
Mede namens de combi coaches, bedankt!

