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25 sept.
26 sept.
27 sept.
3 okt.
4 okt.
5 okt.

AGENDA:

Schoolraad (19.30 uur)
Bestelronde kinderpostzegels (gr. 8)
Toneelvoorstelling ‘Muizenhuis (gr. 1/2)
Start projectweken ‘Vriendschap’
Oude/nieuwe leerlingenraad
Borghjournaal

Schoolraad
Een aantal ouders van de Borgh denkt mee met
het beleid van onze school. In de schoolraad zit
een officiële geleding van de
medezeggenschapsraad (2 ouders en 2
teamleden) en vertegenwoordigers van de
activiteitencommissie en de tussenschoolse
opvang. Samen met een aantal andere
ouderleden en de directeur vormen ze, naast
meedenkers en beleidsmakers, ook een goede
klankbordgroep. Regelmatig komt de schoolraad
bij elkaar (5x per jaar). Hun namen kunt u
vinden in de schoolgids. De eerste vergadering
van dit schooljaar is op dinsdag 25 september.
Bestelronde kinderpostzegels
Groep 8 gaat vanaf woensdag 26
september de deuren langs voor
het bestellen van de
kinderpostzegels. Al jarenlang
worden goede doelen gesteund
(voor kinderen door kinderen). Er
zijn weer mooie postzegels, dit jaar met figuren
van de Fabeltjeskrant (wie kent ze niet meer!)
En dit jaar zijn een paar nieuwe items te
bestellen: een theepakket, tulpenbollen en een
leuke shopper. Natuurlijk ook de bekende
kaarten en pleisterdoos.
Toneelvoorstelling Muizenhuis
Ook dit jaar zijn er weer verschillende
toneelvoorstellingen voor de basisscholen
uitgezocht in het kader van het podiumplan. Zo
kunnen alle kinderen een keer per jaar een
professionele voorstelling bijwonen (meestal in
ons eigen Hunzehuys). We gaan van start met
‘Het muizenhuis’ voor de kinderen van groep 1
en 2. Dit is gewoon tijdens schooltijd, een enkele
keer maken we gebruik van
voorbereidingslessen, zodat de kinderen nog
gerichter mee kunnen doen.

Projectweken Vriendschap’
Het kinderboekenweek thema past dit jaar wel
erg goed bij onze kanjertraining en de gymlessen
die meester Leon geeft. Vriendschap,
samenwerken, elkaar helpen of met andere
woorden: samen moet we er iets goeds van
maken…In alle klassen zullen we deze periode
werken over dit thema en vooral ook veel
activiteiten doen. En zoals u gewend bent zorgen
we voor een spetterende afsluiting van het
project… dus noteer alvast maar in de agenda:
Woensdag 17 oktober van 16.00-18.00 uur.
Wij sluiten af met de VRIENDSCHAPSSPELEN
2018. In het volgende Borghjournaal meer
hierover (maar alvast trainen door ouders en

kinderen is misschien niet onverstandig ☺)

Leerlingenraad
Traditioneel kiezen we op Prinsjesdag de nieuwe
leerlingenraad. En dit zijn dan onze nieuwe leden
(vertegenwoordigers vanuit de groepen 2–8):
Gr. 2: Sem
Gr. 3: Charlotte
Gr. 4: Lieke
Gr. 5: Casper
Gr. 6: Sanne
Gr. 7: Thies
Gr. 8: Daan
Op donderdag 4 oktober is de eerste
vergadering; dan vindt de overdracht plaats van
de oude naar de nieuwe leerlingenraad.
Kanjeravond
Wat een geweldige opkomst was er op de
ouder/kanjeravond. Fijn dat we ook zo samen
school kunnen zijn en vanuit dezelfde principes
‘onze’ kinderen onderwijzen, opvoeden en
begeleiden. Dank voor uw komst! We houden u
regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen
van onze kanjers.
Beeldmateriaal en andere gegevens
Als school hebben we een aantal gegevens van u
of uw kinderen nodig. We zorgen er voor dat dit
alleen gegevens zijn die we echt nodig hebben
voor goed onderwijs op school. Algemene zaken
kunt u via het ouderportaal van Parnassys zelf
wijzigen (mailadressen, noodnummers).
Voor het gebruiken van beeldmateriaal van uw
kind(eren) voor de nieuwsbrief, de website of
facebook vragen we schriftelijke toestemming.
Volgende week krijgen de kinderen een
toestemmingsformulier mee. Zou u deze –
ingevuld en ondertekend- weer willen meegeven
naar school?

