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In deze nieuwsbrief:
•
Wenochtend jongste kleuters
•
Telefonische oudergesprekken
•
Afsluiting schooljaar
•
Formatie volgend schooljaar
•
Lestijden / continurooster
•
Afscheid groep 8

Wen-ochtend jongste kleuters
Op woensdag 1 juli hebben we
speciaal voor alle jongsten (die net
voor, in of net na de zomervakantie
4 jaar worden) een speciale wenochtend, het gaat om 7 nieuwe
kinderen. Het groepje zal, samen
met de kinderen die volgend jaar groep 1
vormen, kunnen kennismaken met de juf,
het lokaal en het spelen op de Borgh.
De ‘oudere’ kinderen van groep 1 worden
dan opgevangen door juf Lianne.
Telefonische oudergesprekken
Komende week starten
de belrondjes in groep 1
t/m 4. Via Parro zijn er
uitnodigingen verstuurd.
In groep 5 t/m 7 wordt
niet iedereen gebeld.
Met een briefje bij het
rapport, dat vandaag meegegeven is,
geven we aan of contact nog nodig is.
Heeft u geen uitnodiging en wilt u wel wat
vragen n.a.v. het rapport, dan mag u
natuurlijk zelf altijd contact opnemen met
de groepsleerkracht.
Afsluiting schooljaar
Op donderdag 2 juli gaan we dit
bijzondere jaar feestelijk afsluiten. Op het
plein aan de Schultestraat zullen we
verschillende uitdagende spelletjes klaar
zetten. We werken in verschillende
groepen. Voor de bovenbouw zullen we
ook gebruik maken van locaties buiten het
plein. In een aparte brief staan alle details
op een rijtje. De kinderen hoeven geen
eten/drinken mee; voor de pauzehap en
de middaglunch wordt gezorgd. Omdat
groep 1 ’s middags vrij is, maar we het wel
heel leuk vinden om nog
even met hen te
‘lunchen’, vragen we om
groep 1 om 12.30 uur op
te halen (een half uurtje
later dus). De andere
groepen zijn gewoon om 14.30 uur vrij.

Agenda:
1 juli
1 juli
2 juli
2 juli
3 juli
17 aug.

Wen-ochtend jongste kleuters
Eindmusical groep 8
Schoolfeest
Eindfeest groep 8
Iedereen om 12. 00 uur vrij!
Eerste schooldag

Formatie volgend schooljaar
De afgelopen schoolraadvergadering
hebben we gesproken over de ervaringen
in de Coronatijd. Ook hebben we gekeken
naar het formatieplan, deze is besproken
en goedgekeurd (de kinderen hebben hier
vrijdag een brief over meegekregen).
We zijn blij dat we met deze groep
meesters en juffen het nieuwe schooljaar
in kunnen! (zie onder aan deze nieuwsbrief
het formatieschema).
Lestijden / continurooster
Tijdens de schoolraadvergadering hebben
we ook de schooltijden geëvalueerd. De
bijzondere tijd zorgde er voor dat we (met
instemming van de MR natuurlijk) een
continurooster hebben geïntroduceerd
vanaf de meivakantie. De versoepelingen
voor het basisonderwijs zijn nog niet
dusdanig dat we na de zomervakantie
denken weer ‘normaal’ te kunnen starten.
In overleg en met instemming van de
medezeggenschapsraad hebben we dan
ook besloten om vanaf 17 augustus het
continurooster voort te zetten. Wel met
enkele aanpassingen m.b.t. de eindtijden,
zodat de kinderen wel voldoende lesuren
op school zijn.
Dit betekent voor de schooltijden het
volgende:
• 8.45 – 14.30 uur (voor alle groepen)
• Groep 1 t/m 4 is woensdag en
vrijdag vrij om 12.30 uur
• Groep 1 is donderdag om 12.30
uur vrij.
Tussen de middag wordt er in de eigen
groep gegeten met de leerkracht, daarna
wordt er buiten gespeeld en starten we de
middag-lessen om 13.00 uur.
Dit rooster zal in ieder geval tot de
kerstvakantie doorgaan en afhankelijk van
de situatie kijken we dan of het
gecontinueerd moet worden.

2
Afscheid groep 8
Voor de kinderen van groep 8 is het wel
een heel bijzonder jaar geweest. De
overstap naar het voortgezet onderwijs,
een aantal bijzondere groep 8-activiteiten
die niet doorgaan aan het eind van hun
basisschooltijd.
Gelukkig hebben we een aantal goede
alternatieven gevonden om er toch een
mooi slot van te maken.
Zo zal de eindmusical en de
afscheidsavond op woensdagavond 1 juli
‘gewoon’ doorgaan, maar dan in de grote
kerkzaal van de PKN-kerk. Er is ruimte
voldoende om de ouders van de 21
kinderen te laten komen en er is de

mogelijkheid om live mee te kijken via een
livestream voor belangstellenden. We zijn
de PG-Borger zeer erkentelijk voor hun
meedenken en het ter beschikking stellen
van de kerkzaal!
Daarnaast zullen we met groep 8 op
donderdagmiddag en avond nog een
avontuurlijke en smakelijke afsluiting
hebben (want ze verdienen het!).

De formatie voor volgend schooljaar:
Ma.mo.

Ma.mi.

Di.mo.

Di.mi.

Wo.

Do.mo.

Do.mi.

Vr.mo.

Vr.mi.

1

Juf Gea. J.

Juf Gea J.

Juf Gea J.

Juf Gea J.

Juf Gea J

Juf Janny

-

Juf Janny

-

2

Juf Karin

Juf Karin

Juf Karin

Juf Karin

Juf Karin

Juf Karin

Juf Karin

Juf Karin

-

3

Juf Gea M.

Juf Gea M.

Juf Gea M.

Juf Gea M.

Juf Gea M.

Juf Gea M.

Juf Gea M.

Juf Gea M.

-

4

Juf Roely

Juf Roely

Juf Roely

Juf Roely

Juf Roely

Juf Roely

Juf Roely

Juf Roely

-

5/6a

Meester
André
Meester
Bertus

Meester
André
Meester
Bertus

Meester
André
Meester
Bertus

Meester
André
Meester
Bertus

Meester
Albert
Meester
Bertus

Meester
André
Meester
Bertus

Meester
André
Meester
Bertus

Meester
André
Juf
Marjon

Meester
André
Juf
Marjon

8

Juf
Bernadette

Juf
Bernadette

Juf
Bernadette

Juf
Bernadette

Meester
Koen

Juf
Bernadette

Juf
Bernadette

Meester
Koen

Meester
Koen

Ondass.

Juf Lianne
Juf Linda

Juf Lianne
Juf Linda

Juf Lianne
Juf Linda

6b/7

Juf Lianne
Juf Linda

Juf Linda

