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Pinksterweekend

Het komende weekend van 22 t/m 24 mei is
het Pinksteren. Dit betekent dat we maandag
nog vrij zijn… en nu maar hopen op een beetje
mooi weer!

Praktisch verkeersexamen
Vrijdag 21 mei is het praktisch
verkeersexamen afgenomen. Alle kinderen
van groep 7 en 8 hebben een route op de
fiets afgelegd uitgezet door VVN Borger.
Met de hulp van de vrijwilligers van Veilig
Verkeer Nederland en een aantal ouders
(dank je wel Jolanda en Peter!) hebben
meerdere scholen mee kunnen doen aan
dit examen.
Op dit moment hebben we helaas de
uitslagen nog niet binnen, nog even
geduld dus….
Leerlingenraad
Op donderdag 3 juni is al weer de laatste
leerlingenraad van dit schooljaar. We
zullen afscheid nemen van de
vertegenwoordiger van groep 8, Amy; de
andere leerlingen zullen
volgend schooljaar nog een
keer bijeen komen voor de
overdracht. De notulen komen
in het volgende Borghjournaal.
Verandering in studiedagen
In deze periode hebben we nog twee
studiedagen staan:
- maandag 7 juni (groepsbesprekingen) en
- woensdag 30 juni (overdracht).
We hebben besloten om de studiedag van
maandag 7 juni te laten vervallen, er zijn
dit schooljaar veel dagen weggevallen en
we willen ook deze dag nog gebruiken
voor voldoende lestijd.
De 30ste laten we wel staan. Dit betekent
dat de kinderen op woensdag 30 juni vrij
zijn!

Ouderpeiling M.R. schooltijden
Na de meivakantie heeft er een
ouderpeiling plaatsgevonden,
waarbij de medezeggenschapraad
van de Borgh aan alle ouders heeft
gevraagd om een keuze te maken
voor de schooltijden (nadat de
Coronamaatregelen voor scholen
zijn versoepeld).
Voor een duidelijk beeld hoopten we op
minimaal 75% respons.
Dit is ruim gehaald: nl. 93,8% (107 van de
114 gezinnen).
- 14 van de 107 (13,1%) met de voorkeur
voor optie 1, het traditionele rooster, zoals
voor de Coronatijd,
- 92 van de 107 (86,0%) met de voorkeur
voor optie 2, het huidige continurooster
- 1 van de 107 (0,9%) met geen voorkeur.
De M.R. maakt hieruit op dat een grote
meerderheid van de ouders, na deze
Coronatijd, verder wil met het huidige
continurooster. Verdere invulling zullen we
vermelden in een volgende nieuwsbrief.
Dank iedereen voor het invullen!
Bijzondere activiteiten
Normaal zijn in de laatste weken van het
jaar verschillende activiteiten gepland
(schoolreisjes, schoolkampen e.d.).
Door de P.O.-raad wordt dringend
geadviseerd om met deze bijzondere
dagen zeer terughoudend te zijn. Het
bestuur van CKC Drenthe heeft daarom (in
ieder geval tot op dit moment) besloten
om deze activiteiten af te raden. Toch zijn
we al enige tijd bezig met de voorbereiding
van eventuele ‘veilige’ alternatieven. Dit
geldt voor alle groepen, maar in het
bijzonder voor groep 8. Binnenkort hopen
we meer duidelijkheid te kunnen geven
over het doorgaan van de activiteiten óf
over deze alternatieven.
Wel hebben we besloten dat
we de musical zeker door
laten gaan.Hoe de
uitvoering zal gaan: met
publiek, een beperkt aantal
mensen of zonder publiek,
maar dan op film, zal
afhangen van de komende
maanden.
Ook wij hopen op steeds meer ‘gezonde’
berichten en versoepelingen voor onze
kinderen.

Berichtje van juf Karin

Hoi allemaal!
Via deze weg willen Ruben, Lois en ik (juf
Karin) jullie enorm bedanken voor alle
kaartjes en cadeautjes die we hebben
gekregen! Heel erg leuk! 😁
Lois is inmiddels alweer 6 weken oud/jong
en groeit als kool.

Ons huis hangt nog steeds vol met alle
gekregen kaartjes en vlaggetjes die de
kinderen hebben gemaakt. Kortom: we
genieten volop en het gaat hartstikke
goed!
Groetjes Ruben, Karin en Lois

