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SCHOOLAGENDA
16 apr.
20 apr.
22 apr.
24 apr.
25 apr.
26 apr.
27 apr. t/m
13 mei

JGZ-spreekuur
Koningsspelen
K.S.G.-dienst
Juf Bernadette is jarig
Schoolvoetbaltoernooi Gieten
Borghjournaal
Meivakantie

Nieuwe leerlingen.
Ook deze week hebben we weer
een leerling mogen begroeten in
groep 1. Jari Klaver van harte
welkom op de Borgh!

Leerlingenraad
Hierbij het verslag van alweer de
vierde leerlingenraad:
•
•

•
•
•

Koningsspelen

Vrijdag 20 april is het dan zover: onze
gezamenlijke sportdag tijdens de Koningsspelen
op sportveld De Drift. Met alle drie scholen en
onze combi-coach meester Leon hebben we weer
een mooie actieve ochtend bedacht. We zijn blij
dat we weer veel hulp hebben van onze ouders;
super bedankt! Hoe ziet de dag er uit:
8.45 uur - ontvangst leerlingen en (hulp)ouders
9.00 uur - iedereen staat bij zijn eigen groepje
- we dansen ons warm
9.15 uur - we gaan naar de eerste activiteit met
onze begeleider(s)
9.20 uur - start van de activiteiten
11.20 uur - groep 1/2 en 3/4 zijn klaar
12.00 uur - groep 5/6 en 7/8 zijn klaar
Er wordt door de A.C.’s gezorgd voor een
gezonde snack en wat drinken.
Alle Borgh-kinderen krijgen de
oranje schoolpolo mee, zodat
het er op het veld feestelijk
oranje uitziet! Alle hulpouders
krijgen volgende week
informatie over hun groepje en indeling.
We hebben er weer ontzettend veel zin in!

Schoolvoetbaltoernooi

Op woensdagmiddag 25 april gaat er een
jongens 11-tal en een meisjes 7-tal in Gieten
spelen op het KNVB-schoolvoetbaltoernooi. Het is
altijd een gezellige en sportieve middag. En
natuurlijk hopen we op heel veel supporters.

Meivakantie

Omdat koningsdag op de vrijdag voor de
meivakantie is hebben we een extra dagje bij
deze vrije periode. Van vrijdag 27 april tot en
met zondag 13 mei is het vakantie.

•
•
•
•

Het nieuwe speelgoed bevalt
goed, wel zijn er nog een paar
opmerkingen bij:
Er blijft nog al eens speelgoed
liggen, ook andere kinderen
zouden verantwoordelijk moeten zijn als je wat
ziet liggen. We moeten zuinig zijn op het nieuwe
materiaal.
De stenen bij de opritten liggen weer vast, dus
niet meer aankomen.
Zachte ballen zijn om mee te voetballen (harde
bal alleen op het basketbalveldje) en natuurlijk
niet tegen de ramen.
Op het walletje mag je niet aan de andere kant
spelen, dat is jammer voor alle mooie planten die
er staan.
Voor de TSO kunnen ook beide karren wel naar
buiten.
Het gaat al wat beter met de jongens w.c., maar
het kan nog wel wat schoner.
Als er een bal op straat komt, goed uitkijken of
even een volwassene vragen!
Iedereen vond de boerderij-dag leuk, vooral de
dieren waren leuk. Maar ook een compliment aan
de kinderen van groep 8 die de begeleiding goed
deden en de jongsten die zo goed hebben opgelet
en enthousiast hebben meegedaan.

Volgende week gaan we gewoon door met
speciale dagen: De Grote Rekendag en de KSGdienst. We hebben er zin in.
In deze tijd zijn er veel schoolsporten: Handbal
en schoolvoetbaltoernooi bijvoorbeeld.

Kerk-school-gezinsdienst
Altijd maar weer die keuzes maken… het valt niet
mee. Toch zullen er nog meer keuzes gemaakt
moeten worden op zondag 22 april, want dan
is de K.S.G.-dienst in de PKN-kerk om 10 uur.
Iedereen is weer van harte welkom!
Maar kies er wel voor om op tijd te komen (het is
een goedbezochte dienst).
En kies voor de oppasdienst als je kind nog niet
naar de basisschool gaat. Kies er voor om vooraf
even naar het toilet te gaan, anders is het zo
storend voor de kinderen die in de kerk gaan
zingen, toneelspelen of iets voorlezen. Maar kies
natuurlijk eerst om deze dienst niet te missen!!!!
Heel graag tot zondag 22 april!

Van derden:
Ouderbijeenkomst verkeerseducatie:

Van derden:

Van derden:

Oek Jeugdloop:

TTV Oostermoer:
Omdat Oostermoer 150 jaar bestaat hebben wij
een paar speciale onderdelen tijdens de
Oostermoerweek 2018 in Gasselternijveen om dit
te vieren. Eén van de onderdelen is dat wij op de
laatste dag van het Oostermoer (22 juli 2018) bij
de afsluiting een lied willen laten zingen door 150
kinderen. Hiervoor wordt speciaal een lied
gecomponeerd door dhr. Middelbos uit
Gasselternijveen die hier zeer bedreven in is. Hij
zal ook als dirigent optreden.
Om de verbinding te laten zien willen wij van
iedere regio 30 kinderen de gelegenheid geven
om hier aan mee te doen. Zij zullen samen met de
kinderen van de andere regio's het lied ten
gehore brengen. Wij zoeken in iedere regio
kinderen, het liefst uit de 6e en 7e groep. Welke
kinderen hebben hier belangstelling voor, geef
het even door aan de groepsleerkracht….
Organisatie Oostermoerfeest

