16
21 mei
21 mei
21 mei
29 mei
30,31 mei

AGENDA:

JGZ-spreekuur
Schoonmaakavond
Seksuele weerbaarheid (gr.8)
Borghjournaal
Hemelvaartsdagen vrij

Nieuwe leerlingen
We zijn blij met zoveel aanwas
in groep 1. In deze periode zijn
Ive Haddering en Sven Drent in
groep 1 bij juf Gea en juf Janny
gekomen. Van harte welkom op
de Borgh, Ive en Sven!
Tussenschoolse opvang
Na een aantal reacties (vooral vanuit de jongste
groepen) dat de groep overblijvers wel heel groot
wordt, hebben we de afgelopen weken de
organisatie van de onder- en midden/bovenbouw
wat veranderd. De midden/bovenbouwgroepen
gaan na 12.00 uur eerst een half uurtje
buitenspelen. Dan is de
onderbouw binnen om in de groep
te eten. Vanaf 12.30 uur zijn de
rollen omgekeerd. De jongsten
spelen dan met hun eigen
leeftijdsgenootjes buiten en de bovenbouw eet in
de groep. De laatste 10 minuten zijn we samen
op het plein en zorgen we er voor dat de
jongsten bij hun eigen klasgenootjes kunnen
spelen. De eerste ervaringen zijn positief.
Volgende week krijgen alle kinderen een brief
mee met vragen en antwoorden over de TSO.
Schoolschoonmaak
In samenwerking met de activiteitencommissie
en het team gaan we dinsdagavond 21 mei de
school weer lentefris maken. We hebben al de
nodige toezeggingen van ouders, maar meer
handen maken licht werk. Dus van
harte uitgenodigd. We starten om
19.00 uur en stoppen rond 21.00
uur. Voor koffie/thee en
gezelligheid wordt natuurlijk
gezorgd. Een eigen emmertje met doekje
meenemen is handig.
Centrale eindtoets
Ook dit schooljaar ligt de gemiddelde score van
groep 8 op de centrale eindtoets boven het
landelijk gemiddelde. Nog belangrijker is het dat
de adviezen die we in maart hebben
meegegeven goed overeenkomen met deze
uitslag. Alle kinderen hebben goed op eigen
niveau gepresteerd en zijn inmiddels
ingeschreven op het V.O.

Seksuele weerbaarheid (groep 8)
Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt een les
seksuele weerbaarheid aangeboden. Voor onze
oudste groep een spannend en interessant
onderwerp. Het gaat niet zo zeer over de
‘bloempjes en de bijtjes’ maar er wordt
doormiddel van stellingen
gesproken over grenzen
stellen, wat kan wel of niet,
sociale media en vragen die
bij kinderen leven.
Vrienden van de Borgh
Sinds het samengaan van Conod en Cog in onze
nieuwe stichting CKC Drenthe zijn er
verschillende onderdelen binnen de organisatie
aan het veranderen. Voor
ouders en kinderen is dat bijna
niet te merken alleen
bijvoorbeeld het logo. Voor de
financiële afwikkeling van de
vrijwillige ouderbijdrage zijn er
drie ouders gevraagd om als
‘vrienden van de Borgh’ in een stichting te zitten.
Carolien Oving, Ilonka Ottens en Thalinda van
den Berg hebben dit op zich genomen. De
dagelijkse afhandeling wordt door meester Koen
gedaan, maar nu in opdracht vanuit de stichting
‘vrienden van de Borgh’. Hartelijk dank voor jullie
inzet!
Nieuwe touchscreen digiborden
In de meivakantie zijn onze beamerborden
vervangen voor digitale beeldschermen. De
beamers en borden hadden hun langste tijd
gehad. De nieuwe touchscreens zijn goed
ingericht op de toekomstige, moderne manier
van werken.
Praktisch verkeersexamen
Vandaag (vrijdag 17 mei)
hebben de kinderen van
groep 7 meegedaan aan het
praktisch verkeersexamen.
Het theoretisch examen
was al behaald in april. De
uitslag is helaas nog niet
bekend, maar we willen de hulpouders Marjan
Kemper en Jeroen Nijland alvast bedanken voor
hun medewerking bij het observeren!
Hemelvaartsdagen vrij
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei zijn alle
kinderen vrij. We hebben dan een extra lang
weekend i.v.m. Hemelvaart.

Wandel4daagse
Ook dit jaar organiseert de Stichting
wandel4daagse Borger de wandelvierdaagse in
en om Borger. Onder deze nieuwsbrief alle
informatie voor de digitale aanmelding.
Ondanks herhaalde oproepen vorig jaar is er nog
geen contactpersoon voor de Borgh gevonden.
Margriet Jansen - die dit vanaf de oprichting
heeft gedaan - is er inmiddels mee gestopt
omdat dit het laatste jaar is dat ze nog ouder van
school is. Het zou fijn zijn als iemand dit van haar
wil overnemen. Wilt u meer weten over de
werkzaamheden, neem dan even
contact op met Margriet of meester Koen.
Vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020
De afgelopen tien jaar hebben we vrijwillige
ouderbijdrage voor Sint, Kerst, Pasen, excursies
en schoolreizen/school kampen op hetzelfde
niveau kunnen houden.
We merken nu wel dat al deze activiteiten
aanmerkelijk duurder zijn geworden.
Dit betekent dat we voor volgend schooljaar de
ouderbijdrage wat omhoog brengen. Dit is
inmiddels door de medezeggenschapraad
bekeken en goedgekeurd. De nieuwe bedragen
voor volgend schooljaar zijn: voor groep 1/2
€ 30,-, voor groep 3/4/5 € 50,- en voor groep
6/7/8 € 80,-. In oktober krijgt u een
automatische incassobrief hiervoor. Hebt u
vragen hierover, loop rustig even binnen bij
meester Koen.

Schoolreizen
De schoolreizen voor alle groepen hebben we
weer vastgelegd.
Voor groep 5/6 hebben we dit al heel vroeg
geboekt i.v.m. de planning van de natuurschool
in Lauwersoog. We kwamen er dan ook pas later
achter dat dit samenvalt met de avond4daagse.
Groep 5/6 gaat op dinsdag 4 juni naar het
noorden (9.00-17.00 uur). We gaan er vanuit dat
dit geen problemen geeft, het wordt een gezellig
en druk dagje voor deze groepen.
Voor de andere groepen hebben
we de planning wat naar achteren
kunnen schuiven.
Zij gaan op maandag 17 juni op reis:
Gr. 1/2 (9.30-15.30 uur) Sprookjeshof Zuidlaren,
Gr. 3/4 (8.45-16.00 uur) DuinenZathe Appelscha,
Gr. 7/8 (9.15-16.15 uur) Attractiepark Slagharen.
Meer informatie per groep krijgt u nog in een
aparte schoolreis-brief die de kinderen over een
aantal weken meekrijgen.
Van de combi coach
Naast de gymlessen doen de combi coachen (bij
ons meester Leon) nog veel meer sportieve
dingen. Zo is er voor alle kinderen op woensdag
12 juni de Nationale buitenspeeldag en op
woensdag 3 juli het Spetterfeest. Je kunt meer
informatie vinden op: www.actiefborgerodoorn.nl
Daar is ook de mogelijkheid om je op te geven!

Van derden: Avond4daagse Borger

Dit jaar wordt al weer de 8e Avond4daagse van Borger e.o. georganiseerd en de data zijn van dinsdag 4 t/m vrijdag 7
juni 2019. Dus check je agenda en schrijf je in!
De start is vanaf Sportcomplex de Drift te Borger.
5km
10km
Dinsdag
18:15 uur
18:00 uur
Woensdag
18:15 uur
18:00 uur
Donderdag
18:15 uur
18:00 uur
Vrijdag
18:30 uur
17:45 uur
Defilé
19:30 uur
19:30 uur
Er kan digitaal ingeschreven én betaald worden op onze website www.avondvierdaagse-borger.nl. In principe zou het
inschrijven geen problemen moeten geven, maar komt u er toch niet uit, dan vindt u op de website tevens een beknopte
handleiding welke u hierbij kan helpen.
Let op; als je gaat mee lopen met je groep van school; schrijf je dan in bij scholieren en niet individueel! (Anders gaat
het mis met de medailles)
Voor de groepen 1 en 2 is de keuzemogelijkheid aanwezig om 4 dagen óf alleen de laatste dag mee te lopen. De
kleuters lopen 5 km. Voor 4 dagen betaalt u € 5,00 en voor 1 dag betaalt u € 3,00. Elke kleuter dient onder begeleiding
van een volwassene mee te lopen. Hier dient u zelf zorg voor te dragen. Als begeleider hoeft u niet te betalen. Mocht u
wel voor een medaille in aanmerking willen komen, dan wordt wel startgeld gevraagd. De prijzen zijn hetzelfde als
hiervoor beschreven.
De groepen 3 t/m 8 lopen 5 of 10 km. Deze keuze is aan de deelnemer zelf. Het startgeld is € 5,00. Natuurlijk willen wij
ook graag dat er begeleiding met deze groepen mee gaat. Uiteraard is 1 op 1 begeleiding in dit geval niet meer nodig. U
kunt zich middels het digitale inschrijven opgeven als begeleider en tevens aangeven welke dagen u mee kunt lopen. Dit
mag natuurlijk gratis, maar wilt u in aanmerking komen voor een medaille, dan wordt wel startgeld gevraagd.
Met vriendelijke groet, Bestuur Stichting Avond4daagse Borger e.o.
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Van derden: Kindermiddag

