18
In deze nieuwsbrief:
•
Nieuwe leerlingen
•
Weer volledig aan de slag
•
Groep 8
•
Rapporten/toetsen
•
Juf Gea afwezig
•
Leerlingenraad
•
Nog even ter herinnering

Nieuwe leerlingen
Ook in deze periode
hebben we twee
nieuwe leerlingen in
groep 1 er bij: Nova
Reinders en Coen de
Boer. Van harte welkom op de Borgh.
Fijn dat jullie er zijn!
Weer volledig aan de slag
Na een aantal weken met voldoende
ervaringen, gaan we komende maandag 8
juni weer met alle kinderen van start.
De maatregelen die we deze periode al
heel normaal zijn gaan vinden, blijven we
ook nu gewoon doen. Hier nog even alles
op een rijtje:
• Regelmatig handen wassen
• Jezelf of iemand thuis ziek: thuisblijven
• Volwassenen op 1,5 meter
• Geen ouders in de school
• Geen reisjes/excursies e.d.
• De nood/crisisopvang stopt
• Het gymonderwijs gaat weer van start
(gymlessen zijn buiten!)
• Het continurooster van 8.45 – 14.30
uur houden we aan; waarbij
woensdagmiddag voor iedereen tot
12.30 uur is,
groep 1 is op donderdagmiddag na
12.00 uur vrij en
groep 1-4 is op vrijdagmiddag vanaf
12.00 uur vrij.
Er zijn signalen dat deze maatregelen
langer zullen duren dan de zomervakantie;
zijn er ontwikkelingen hierover (vooral
m.b.t. de lestijden) brengen we u z.s.m.
op de hoogte in verband met KDV/BSO.
Groep 8
We zijn flink aan het oefenen
voor de musical van groep 8. En
we zijn ook druk bezig om een
goede en veilige manier te vinden
(binnen de richtlijnen) om deze te kunnen
opvoeren. Hoe, wat en voor wie, horen de
kinderen en ouders van groep 8 als we het
plan concreet kunnen maken.

Rapporten en toetsen
De laatste ‘normale’ schooldag (13 maart)
zijn de 1ste rapporten meegegaan. Nu, drie
maanden later, zouden we het tweede
rapport en de daarbij behorende toetsen
bespreken in de oudergesprekken. U
begrijpt, het is allemaal anders verlopen
met thuis- en schoolwerk, de vele vrije
dagen: alles was ‘anders dan anders’.
De E-toetsen van Cito voor de midden- en
bovenbouw hebben we doorgeschoven
naar september, wel hebben we hier en
daar nog wat gegevens vanuit de
observaties en de methodetoetsen. Dit
betekent dat het tweede rapport
gebaseerd is op de summiere
gegevens die we deze periode
hebben opgedaan.
Voor groep 1 en 2 is een
volwaardig eerste rapport van het hele
schooljaar gemaakt!
In het volgende Borghjournaal laten we
weten hoe we omgaan met de
oudergesprekken.
Juf Gea Janssen afwezig
We moeten juf Gea voor enkele weken
even missen. Ze is geopereerd aan haar
pols(-gewricht). Komende maandag is juf
Janny in groep 1.
Het adres van juf Gea Janssen is:
Ralreiger 19,
7827 VC Emmen
Misschien vindt ze een kaartje
of tekening wel heel erg leuk
om te krijgen….
Leerlingenraad
Volgende week zijn we weer voltallig. Dat
betekent dat we ook weer samen gaan
vergaderen met de vertegenwoordigers
van de groepen, in de leerlingenraad. Dit
doen we op donderdagmiddag 11 juni.
Borghjournaal 19
Het volgende Borghjournaal is er al
komende vrijdag 12 juni!
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Nog even ter herinnering:

