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16 sept.
17 sept.
23 sept.
25 sept.
27 sept.

AGENDA:

Informatieavond
Leerlingenraad verkiezing / hoedjesdag
Screening groep 4 (combi-coach)
Bestelronde kinderpostzegels
Borghjournaal

Informatieavond
Maandagavond 16 september zetten we de
deuren van de school en de
lokalen open voor een
informatie-inloop. Samen met
uw kind(eren) bent u van
harte welkom om deze en
andere informatie te vragen, zoeken en horen.
Het is een vrije inloop tussen 17.30 en 18.30 uur.
Daarnaast is het altijd fijn om elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie of thee (en/of
ranja).
Natuurlijk is er informatie op
papier, maar nog veel
interessanter is het om samen
met uw kind(eren) de school en
het eigen lokaal te ‘ontdekken’.
Tenslotte zijn de kinderen de
ervaringsdeskundigen van een ‘doordeweekse’
schooldag. De klasse leerkrachten zijn aanwezig
om al uw vragen te beantwoorden en eventueel
extra info te geven…Van harte uitgenodigd!
Nieuwe leerlingenraad verkiezing
De derde dinsdag in september is traditie
getrouw de dag van de democratie. Troonrede,
koetsen, het voltallig kabinet inclusief 1ste en 2de
kamer, een echte ‘designated survivor’ en heel
veel hoedjes…. Op de Borgh willen we daar niet
voor onder doen. Op deze dag is de verkiezing
van de nieuwe leerlingenraad 2019/2020 en in
het kader van: Een hoed staat je goed, nodigen
we iedereen uit om met
zijn mooiste hoed, pet,
muts, eigen creatie op
school te komen. Dus
dinsdag 17 september
verkiezingen en hoedjes!
MRT-screening groep 4
Naast het geven van de
gymlessen en het organiseren
van sportfeesten, komen de
combi-coaches ook de screening
voor de motorisch remedial
teaching (MRT) verzorgen. In de week van 23
september zullen ze dit doen in groep 4. Als er
uit de observaties ontwikkelpunten komen, wordt
dit met de ouders besproken.

Kinderpostzegel bestelronde
Groep 8 komt ook dit jaar weer langs om
kinderpostzegels, kaarten en heel veel andere
leuke dingen te verkopen. Op woensdagmiddag
25 september gaan ze vanaf 12.00 uur op stap.
Het thema van de nieuwe kinderpostzegels is dit
jaar kinderboekenhelden zoals Dik Trom,
Kruimeltje, de Kameleon en Pietje Bell.

De rest van het assortiment bestaat uit een
theepakket, een hippe shopper,
feestdagenkaarten, wenskaarten met
bloemzaden, krokusbollen en een pleisterblikje
van Pluk van de Petteflet. Het doel dit jaar is:
Kinderen in de daklozenopvang.
In Nederland zijn steeds meer kinderen dakloos.
Inmiddels wonen ruim 8.500 kinderen tijdelijk in
een daklozen- of vrouwenopvang. Sinds 2011,
toen er 7.133 kinderen in een crisisopvang
woonden, is dit aantal met maar liefst 19 procent
gestegen. Dat betekent dat er in de omgeving
van bijna iedere Nederlander
wel een kind is die zoiets
meemaakt of heeft
meegemaakt.
Genoeg reden om mee te
doen aan de kinderpostzegelactie.
Project-afsluiting - zeepkistenrace
Het thema van de Kinderboekenweek dit
schooljaar is ‘vervoer’. In
de periode van 2 t/m 16
oktober zullen we daar in
de klassen regelmatig mee
aan de slag gaan. Na het
boekenbal (2017) en de
samenwerkingsspelen
(2018) hebben we dit jaar gekozen voor een
spannende zeepkistenrace als afsluiting.
Regelmatig kwam dit onderdeel ook op de
leerlingenraad ter sprake; we vinden het
kinderboekenweekthema dan ook heel geschikt
om dit voor de tweede keer te organiseren.
Hieronder vindt u alle informatie, tevens krijgen
de kinderen volgende week een papier mee voor
de opgave. Dus: Aan de slag en zagen,
timmeren, lassen en schroeven maar!
Woensdagmiddag 16 oktober vanaf 17.00 uur
gaan we van start.
Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

Zeepkistenrace informatie!!!

Op woensdagavond 16 oktober vanaf 17.00 uur is het zover, de tweede editie van:

De Borgh-zeepkistenrace!!!!!
Wat moet je weten:
We maken weer gebruik van de natuurlijke hoogtes rond het Hunzehuys.
We starten vanaf het plateau bij de hoofdingang van de Koel (de hoofdingang zelf moet vrij
blijven), van daar is er een start-vak van 4 meter om eventueel een flinke duw mee te
geven….de baan gaat dan naar beneden over de zwarte tegels met een linkerbocht richting
de kleine zaal van de Koel om via de strook met keitjes te eindigen op het plein, daar wordt
de afstand bepaald (het parcours zal worden afgezet met strobalen voor de veiligheid).

Start
vak

Helling richting
kleine zaal

Linkerbocht, naar keien
strook en rode klinkers

Om de jury de gelegenheid te geven om alle voertuigen goed te bekijken (voor de
technische keuring en natuurlijk voor de prijs van de mooiste/origineelste zeepkist) worden
alle voertuigen om 16.45 uur op het schoolplein aan de Molenstraatkant verwacht.
We starten met de eerste ronde in willekeurige volgorde; de tweede ronde wordt dan
gehouden in volgorde van minst ver naar de verste afstand uit de eerste ronde.
De inschrijving start volgende week; dan geven we een opgavebrief mee.
Om onduidelijkheden te voorkomen zijn onderstaande regels opgesteld voor de zeepkistenrace van
de Borgh op de projectavond. Dit zijn onze regels:
1. Deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico.
2. De deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun zeepkist op deugdelijke wijze is gemaakt. (zie ook
punt 5 – technische keuring)
3. Alleen de (huidige) Borgh-leerlingen doen mee; voorbereiding en ondersteuning kan natuurlijk met
hulp van (groot)ouders gebeuren.
4. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, toeschouwers en omstanders van de
race (te denken valt aan bijvoorbeeld loshangende delen, glaswerk etc.).
5. Deelnemende zeepkisten dienen tenminste aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. De zeepkist moet over minimaal 4 wielen beschikken (harde massieve banden zijn af te raden
i.v.m. de structuur van het parcours)
b. De zeepkist moet beschikken over een deugdelijke stuurinrichting op 2 wielen.
c. De zeepkist mag niet langer dan 2,5 meter zijn.
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d. De zeepkist mag niet breder dan 1,5 meter zijn.
e. De zeepkist mag niet hoger dan 1,5 meter zijn.
f. De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien zoals
trappers, verbrandingsmotor, elektromotor en/of andere aandrijvingen. Onder
extra aandrijving wordt ook verstaan: het fysiek extra vaart maken onderweg.
Afduwen is wel toegestaan binnen het start-vak.
g. De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke en veilige
bestuurdersplaats en/of plaats voor een medepassagier.
6. Voorafgaande aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische
commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een, in hun ogen onveilige ,
zeepkist/combinatie te weerhouden van deelname aan het evenement.
7. De start van de zeepkistenrace zal plaats vinden voor bij sporthal de Koel.
8. Een deelnemend team aan de zeepkistenrace mag bestaan uit maximaal 2 personen met
uitzondering van eventuele begeleiders.
9. Het doel van de zeepkistenrace is om zo ver mogelijk over het parcours te rijden, zonder
aandrijving (zie punt 5f).
10. Er worden twee manches gehouden. De eerste in willekeurige volgorde, de tweede n.a.v. de
eerst behaalde afstanden te beginnen bij de minst verre afstand. De uitslag van de tweede manche is
tevens de einduitslag!
11. Voor het rijden van de race zullen deelnemende zeepkisten door een onafhankelijke jury
beoordeeld worden op originaliteit. De originaliteitsprijs wordt na de race toegekend aan de
origineelste, de mooiste of de leukste deelnemende zeepkist.
12. Er zijn enkele kleine hindernissen in het parcours ingebouwd.

