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Het blijft spannend
Ja, het blijft zeker spannend.
Om ons heen horen we dat veel groepen
en soms hele scholen thuis moeten
werken, doordat er Corona geconstateerd
wordt in een of meerdere groepen. Beleid
vanuit de overheid is dan dat een groep
(of bij grotere verspreiding zelfs de school)
thuis moet blijven. Ondanks de zorgvuldige
manier van met elkaar omgaan,
blijkt dit nog niet altijd afdoende
om het virus buiten de (huis- of
school-)deur te houden.
De beslisboom is het
uitgangspunt voor het wel of niet
naar school gaan van kinderen
met klachten. Wie zien gelukkig
dat ouders deze richtlijnen goed
volgen!
Wat als…..
Mocht het virus toch onverhoopt de school
binnenkomen, zullen we in overleg met
bestuur en de GGD bespreken wat dit
betekent voor de groep of de school.
Bij een positieve uitslag moeten we er
rekening mee houden dat kinderen meteen
thuis moeten blijven; via de Parro-app zal
dit zoveel mogelijk met ouders worden
gecommuniceerd (er is dan ook geen
noodopvang!). Wordt zo’n drastisch besluit
tijdens schooltijd gemaakt, dan zullen
kinderen z.s.m. naar huis moeten.
Natuurlijk zorgen we er
dan voor dat er geen
kinderen tussen wal-enschip raken.
Het thuisonderwijs
proberen we dan zo snel als dat praktisch
mogelijk is, weer op te starten.
Hopelijk blijven dit scenario’s die we niet
hoeven toepassen!

Advisering groep 8
Alle kinderen van groep 8 weten inmiddels
naar welke V.O.-school ze gaan
na de zomer. We zijn blij dat ieder
zijn/haar plekje gevonden heeft.
En waar zijn die plekjes dan:
Het Esdal College Borger (6), het
Hondsrug College Emmen(6) en het Ubbo
Emmius Stadskanaal (6), het Carmel
College Emmen (1), het Terra College
Emmen (1), het Gomarus Assen (1), het
Gomarus Groningen (1) en het Montessori
Lyceum Groningen (1).
De verdeling in niveaus ziet er dan zo uit:
9 VMBO, 8 Havo en 6 VWO.
Online bezoek van de Raad van toezicht
In een online-bijeenkomst hebben we
uitgebreid gesproken met twee
vertegenwoordigers van de Raad van
Toezicht. Johan Koster en Frank Buisman
waren zeer geïnteresseerd in de gang van
zaken op de Borgh, wat het afgelopen rare
jaar betekent voor onze kinderen en hoe
we als school hier mee zijn omgegaan.
Daarnaast hebben we gesproken over de
communicatie tussen school - directie bestuur. Namens de school waren juf
Marjon en meester Koen digitaal aanwezig
en namens de M.R. deed Janien
Leeuwerke haar zegje.
Paasvieringen
Op donderdag 1 april (ja echt…) houden
we in alle groepen een paasviering. We
zingen, luisteren, vertellen en werken over
het opstandingsverhaal. Ook mag een
broodhaantje van ‘t Aole Ambacht niet
ontbreken. De kinderen nemen wel hun
eigen lunch mee.
Paasweekend
Van vrijdag 2 tot en met maandag 5 april
hebben we een lang paasweekend vrij.
Dinsdag starten we weer met de lessen.
Leerlingenraad
Op donderdag 8 april komen de
vertegenwoordigers van de groepen weer
bij elkaar in de leerlingenraad. We
bespreken wat uit de groepen komt en wat
de meesters en juffen belangrijk vinden.
De notulen van de vergadering worden
voorgelezen in de klassen, zo is iedereen
op de hoogte.

