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AGENDA:

Juf Kirsten jarig
K.S.G.-dienst
Grote Rekendag
Leerlingenraad
JGZ-spreekuur
Schoolraad
Schoolvoetbal (Gieten)
Zwemmen groep 6b/7a
Koningsspelen
Herdenking Buinen
Borghjournaal

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)
Grote rekendag

kken we alles

Op woensdag 3 april tre

uit verhouding… Dat doen we op de
grote rekendag. Alle groepen zullen
deze ochtend in verschillende vormen
en met andere opdrachten aan rekenkundige
verhoudingen gaan werken. We starten gezamenlijk
(natuurlijk volledig uit verhouding!).

Leerlingenraad
Donderdag 4 april komt de leerlingenraad weer
bij elkaar om over de afgelopen periode te
vergaderen en nieuwe ideeën aan te dragen. Op
deze vergadering zal ook een educatiefvoorlichter van de bibliotheek aanschuiven om
ons te vragen naar ideeën over een nieuwe opzet
van de bibliotheek. In het volgende
Borghjournaal wordt verslag hiervan gedaan.
Schoolvoetbal
Ook dit jaar is er weer schoolvoetbal op het veld
(dit keer in Gieten). Bij voldoende opgave wordt
dit toernooi gehouden op woensdagmiddag 10
april. De opzet is wat anders: zowel de jongens
als de meisjes spelen met 8 spelers in het veld.
We vertrekken met de kinderen die meedoen om
12.15 uur van de
parkeerplaats (dan hebben
we al in de klas gegeten).
Supporters zijn natuurlijk van
harte welkom! Het toernooi duurt de hele
middag.

Koningsspelen
Vandaag was de
laatste dag voor
de opgave van
het begeleiden
van groepjes op
de
koningsspelen. Komende week starten we met de
indelingen. Net als vorige jaren starten we
vrijdag 12 april om 9.00 uur met een
gezamenlijke warming-up vlak bij de kantine van
sportpark de Drift, de kinderen zijn dan al bij hun
eigen groepje (en begeleiding, let hierbij op de
kleur en plaatjes van elke groep). Groep 1/2 en
3/4 gaan een eigen parcours afleggen. De
groepen 5 t/m 8 worden gemengd met kinderen
van de andere scholen en hebben hun eigen
atletiek- en sportparcours. Natuurlijk is oranje de
hoofdkleur, maar rood-wit-blauw staat ons ook
allemaal, toch?
We verwachten rond 11.15 uur klaar te zijn bij
groep 1 t/m 4. Voor de
groepen 5 t/m 8 is dit
rond 11.45 uur.
Schoolzwemmen
Voor groep 6b/7a is er nu
ook schoolzwemmen in het
zwembad Hunzedal. We
starten op donderdag 4 april.
We gaan lopend naar het zwembad en eten
tussen de middag op school (dus lunch en wat
drinken meenemen!). Van tevoren vragen we alle
kinderen naar hun zwemervaring, diploma’s en
eventuele bijzonderheden die we dan zullen
delen met het bad personeel. De kinderen komen
dus tussen de middag niet thuis. De andere
dagen zijn: 11 en 18 april.
Herdenking Buinen
Op vrijdag 12 april zullen we aanwezig zijn op de
herdenking van oorlogsslachtoffers en de
bevrijding door Poolse soldaten van Buinen. Drie
kinderen van onze school zullen een krans leggen
en een zelfgemaakt gedicht voorlezen. De
plechtigheid begint bij El Zorro om 18.15 uur en
na een korte stille tocht naar het monument aan
de Lindelaan, zijn we een
minuut stil. Een ieder
(ook al kom je niet uit
Buinen) is van harte
uitgenodigd om deze
herdenking bij te wonen.
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Van derden: Palm Pasen
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Van derden: Bibliotheek

