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Terugblik op het afgelopen schooljaar
Het was een turbulent schooljaar met
helaas weer een periode van thuiswerken.
Maar na de ervaringen van de eerste
lockdown ging het opstarten lekker vlot en
hebben we weer veel geleerd via
thuisopdrachten en
online werken. Net
voor de kerst
moesten we
thuisblijven, gelukkig
was de kerstfilm al
klaar. Juf Karin kreeg een prachtige
dochter en zal na de vakantie weer
terugkomen. En gelukkig hebben we aan
het eind van het jaar nog heel veel leuke
dingen kunnen doen!
We zijn heel blij met de leerkrachten die in
deze periode alles zo goed hebben
opgevangen en een tandje hebben
bijgezet.
In de onderbouw kwam een instroomgroep
met juf Janny en juf Cathlene en juf Karina
heeft ons team versterkt in groep 1A.
Helaas moeten we nu afscheid nemen van
juf Janny (al weer 3 jaren op de Borgh) en
juf Karina (het afgelopen jaar). We willen
jullie heel hartelijk danken voor de mooie
periode dat jullie op de Borgh onze jongste
kinderen hebben begeleid en hebben laten
ontwikkelen!
Start van het nieuwe schooljaar
Omdat we ook dit schooljaar weer een
mooie groei doorgemaakt hebben, zullen
we het komende
schooljaar starten met 7
groepen. Daarbij hebben
we bewust gekozen voor
een dubbele groep 1/2,
zodat oudere kinderen de
jongeren (en de juf)
kunnen helpen.

Groep 3, 4 én 5 zijn enkele groepen; de
oudere kinderen zitten in de combinaties
6/7 en 7/8. Door speciale gelden vanuit
het ministerie van onderwijs kunnen we
onze onderwijsassistenten extra inzetten
en kunnen we ook in de bovenbouw op
twee middagen enkele groepen creëren.
Het complete formatieplaatje volgt na
instemming van de M.R. in de Parro-app.
Musical-dag
Komende maandag
5 juli zal groep 8
de musical ‘Niet te
filmen’ opvoeren in
de kerkzaal van de
PKN-kerk; de versoepelingen zijn net op
tijd ingegaan, zodat we de ouders hebben
kunnen uitnodigen (voor familie en
belangstellenden kan er live meegekeken
worden met de livestream van de kerk!).
’s Middags kan de middenbouw al genieten
van de generale repetitie. Om half 3 zijn
de kinderen dan weer gewoon op school.
Uitzwaai-dag
Inmiddels een vaste traditie: het
uitzwaaien van groep 8. Dat doen
we op woensdag 7 juli vanaf
ongeveer 12.00 uur. De bijna
‘brugpiepers’ komen dan van de
buitentrap en zullen nog één keer
hun afscheidslied uit de musical zingen!
Doorschuifmoment
Donderdag 8 juli gaan we alle
‘overgebleven’ groepen
doorschuiven naar de
nieuwe juf of meester,
zo kunnen kinderen en
leerkrachten al even aan
elkaar wennen…eventjes
kijken hoe het nieuwe lokaal er uit ziet en
horen wat er volgend jaar allemaal op de
planning staat!
Laatste schooldag / eerste schooldag
Vrijdagmiddag 9 juli sluiten we om 12.30
uur voor alle groepen de schooldeuren
voor een lekker lange zomervakantie.
Voor de kinderen gaan deze deuren weer
open op maandag 23 augustus. Over deze
eerste schooldag zullen we u in de laatste
week van de vakantie via de Parro-app
informeren.

Ouderpeiling continurooster
In de laatste
schoolraadvergadering heeft
de medezeggenschapsraad
officieel de uitslag
overgenomen van de
ouderpeiling. We houden dus
ook na de Coronaperiode dit
continurooster. We zijn blij dat zoveel
mensen de enquete hebben ingevuld en
dat er een duidelijke uitslag te zien was.
Voor de volledigheid hier nog enkele
opmerkingen die geplaatst zijn bij de
ouderformulieren (door ouders of
kinderen):
• Hopelijk blijft de knakworstdag
• Korte dagen, beter vol te houden
• We missen de woensdagmiddag vrij
• 14:30u is op tijd voor sport of zwemles
• Gezellig samen lunchen in de groep
• Meer betalen voor TSO is geen
probleem
• Handig afspreken met andere scholen
• Rustiger voor ouder(s) en kind
• De lunchpauze is wel wat kort
• Toch ouders inzetten voor TSO, meer
rust voor leerkrachten
• De dagen zijn zo een stukje korter
Op de bankrekening van de TSO staat nog
een bedrag waar TSO-hulpouders van
werden betaald en waar speelmaterialen
van werden gekocht. Het voorstel is om dit
geld over te hevelen naar het schoolfonds,
zodat het volledig ten goede komt aan alle
kinderen.
Parro / social schools / Borghjournaal
Het afgelopen schooljaar hebben we veel
en rechtstreeks met ouders kunnen
communiceren via de Parro-app. We
hebben gemerkt
dat hierdoor het
Borghjournaal iets

minder actueel wordt en een andere
functie heeft gekregen, namelijk het
informeren van de huidige ouders van
school, maar ook en vooral de oud-leden,
oud-ouders en andere belangstellenden
van de school. In de eerste maand van het
nieuwe schooljaar zullen we (net als
andere CKC-scholen) overgaan op een
nieuwe app voor ouders (social schools).
Deze heeft dezelfde functies als de Parroapp. Tevens zal er een
vernieuwde website de
lucht in gaan en zullen we
de frequentie van het Borghjournaal
terugbrengen naar een maandelijkse
editie. Zo hopen we iedereen voldoende te
informeren en tevens, in het belang van de
privacy, nog steeds rechtstreeks met
ouders te communiceren en daar
foto’s/filmpjes te delen. Na de vakantie
meer over de overstap naar social
schools….
Schoolplein aanpakken, wie helpt mee?
Het ziet er naar uit dat we volgend
schooljaar daadwerkelijk aan de slag
kunnen met het vergroenen en verbeteren
van het schoolplein. Om hierin mee te
denken en (hopelijk ook snel) te doen
hebben we enkele enthousiaste ouders
nodig, die samen met ouders van de
andere scholen de schouders er onder
willen zetten. Iets voor jou? Mail even naar
school!
Zomervakantie
Dan rest ons nog om jullie allemaal een
prachtige en welverdiende vakantie (van
10 juli tot en met 22 augustus) toe te
wensen én (dit hebben we vaker
uitgesproken dit jaar): Een goed en
gezonde tijd toegewenst, tot de 23ste!

