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Leerlingenraad
Op de laatste
leerlingenraad van dit
schooljaar hebben we het
volgende besproken:
We nemen de notulen
van de vorige keer door.
De meeste zaken zijn afgehandeld. Enkele
komen terug in deze vergadering.
[Groep 8]
O Kleine doeltjes voor op het plein of het
veldje staan in de gang (boven).
O Wc-rollen zitten soms vast, kan dat ook
anders (we vragen het aan Luc)
[groep 1/2]
O De dierentuin is deze week het thema in
de klassen. Er worden veel leuke werkjes
gemaakt en er staat een ‘echte’ dierentuin
waar je mee kunt spelen.
[Groep 5/6A]
O Is het een idee om luchtverfrissers op de
w.c. te zetten… ervaring is wel dat ze vaak
snel op zijn.
O Meer bosjes op het plein zou wel mooi
zijn; hopelijk kan dit in het schoolpleinplan
meegenomen worden
[groep 6B/7]
O Een keer geld inzamelen voor een goed
doel of iets anders bijvoorbeeld voor het
schoolplein is een leuke actie. Het is dan
wel handig om dit op een slim tijdstip te
doen, dus niet samen met andere acties
bijvoorbeeld.
O Prullenbakken op het plein zorgen er
meestal voor dat er meer rotzooi naast
komt te liggen, we eten en drinken daarom
binnen en zo blijft de troep ook binnen.
O Boomwortels bij de heuvels weghalen is
niet goed voor de planten en de bomen;
dus goed uit blijven kijken!

O Nieuwe spelmaterialen voor komend
schooljaar: bijvoorbeeld bakjes voor in het
zand, paardenleidsels, stevige hockeysticks
O Goed de spullen opruimen, anders raken
we veel kwijt
O Het voetbalrooster is bekend (anders
even vragen)
[Groep 3]
O Meer stoepkrijt voor het spelen maar
ook voor de rekenles in groep 3.
[Groep 4]
O De jongens-w.c. boven moet wel netjes
gehouden worden, soms is het daar echt
een troep
We zijn blij met het continurooster, na
de coronatijd gaan we hier mee door. Bijna
alle ouders hebben een vragenlijst
ingevuld.
De koningsspelen op school (groep 1/2)
en op ’t Klonie (3 t/m 8) waren erg leuk.
Gezellig, goede spelen én lekker weer.
De meesters en juffen zijn druk aan het
nadenken over wat wel en niet kan met de
reisjes en het kamp, dat valt niet mee om
het precies te doen binnen de regels van
Corona voor de basisscholen.
We denken dat de musical (in de kerk)
wel door kan gaan op 5 juli, misschien niet
met allemaal publiek, maar toch wel met
ouders.
We hebben nagedacht over wie de roos
van de leerlingenraad moet krijgen. Omdat
Amy voor het laatst is bedanken we haar
en krijgt zij binnenkort de roos van de
leerlingenraad. Meester Koen bedankt
iedereen voor de fijne vergadering. De
volgende leerlingenraad is in het nieuwe
schooljaar in september.
Nieuwe leden Activiteitencommissie
Bij speciale gelegenheden (koningsspelen,
sint, kerst en andere bijzondere
activiteiten) worden we door de
activiteitencommissie ondersteund met
hand- en spandiensten. Voor drinken of
een traktatie, een kop koffie of andere
hulp bij het organiseren van deze
bijzondere dagen helpt de A.C. Heel
handig en nuttig voor leerkrachten en
kinderen. Voor volgend schooljaar zijn we
op zoek naar nieuwe leden. Wil je meer
informatie vraag even naar Annemarie
Houtenbos of juf Gea Metten. En nu maar
hopen dat we weer veel activiteiten mogen
organiseren!

Van derden: Buitenspeeldag
Op 9 juni 2021 vindt de Buitenspeeldag
Borger plaats!
Om zoveel mogelijk rekening te houden
met de corona maatregels hebben we het
volgende bedacht:

•De kleuters spelen onder schooltijd op
hun eigen plein. Hier worden verschillende
activiteiten voor hen klaargezet, o.a. een
springkussen;
•De Buitenspeeldag vindt voor de middenen bovenbouw plaats op de voetbalvelden
van SV Borger;
•De oudere kinderen worden per bouw
(midden- en bovenbouw) ingedeeld op een
vast tijdstip;
•Groep 3-5 speelt van 15.15u - 16.15u
•Groep 6-8 speelt van 16.30u - 17.30u
•Er zijn per bouw 100 plekken
beschikbaar. Dus meld je snel aan!
•De onderdelen worden na het spelen van
een bouw grondig gedesinfecteerd;
•Aanmelden via deze link is verplicht om
deel te kunnen nemen aan de
Buitenspeeldag.
•Wij vragen ouders die kinderen moeten
brengen hun kind af te zetten en na die
tijd weer op te halen op de parkeerplaats.
Het is vanwege de corona maatregelen
helaas niet toegestaan om als ouder te
blijven kijken.

•Zorg ervoor dat je 10 minuten van
tevoren aanwezig bent, zodat we precies
op tijd kunnen starten.
Wanneer je aankomt meld je je even bij de
entree. Je wordt dan naar één van de vijf
geweldige activiteiten begeleid. Elke tien
minuten klinkt er een toeter. Bij dat teken
rouleren de groepen. Als je bent gestart bij
activiteit 1 ga je naar activiteit 2, als je
bent gestart bij activiteit 2 ga je naar
activiteit 3 enz.
Wij hebben er ontzettend veel zin in! Jij
ook? Meld je dan nu aan via deze link en
zeg tegen vrienden en vriendinnen dat zij
hetzelfde doen, want VOL=VOL!
Tot dan! Met vriendelijke groet,
Florien Wiersma
Van derden: HCSO

