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Nieuwe leerling
Wat leuk dat je bij ons op
school bent gekomen, Benthe
Janssens. Van harte welkom
op de Borgh!
Leerlingen die afscheid nemen
Na de zomervakantie zullen we ook een
aantal gezichten missen op school. Ilse en
Daan Hietland gaan verhuizen naar
Valthermond, heel veel succes op jullie
nieuwe school! Hanneke Seton zal volgend
schooljaar starten op het Intermezzo van
het Hondsrugcollege, ze start daar in een
tussenjaar als opstap naar het Voortgezet
onderwijs. Hanneke, heel veel plezier en
een goede tijd in Emmen.
Daarnaast zullen de volgende kinderen
vanuit groep 8 afzwaaien: Anthonie, Beau,
Celine, Diederik, Dylan, Fender,
Florien, Giselle, Guus, Ilse, Isis,
Jasper, Jort, Julia, Kiano, Lieke,
Mikolaj, Niek, Ruben, Thies,
Tian. Heel veel succes op het voortgezet
onderwijs! Woensdag en donderdag
nemen we officieel afscheid van jullie!
Afsluiting schooljaar
Op donderdag 2 juli gaan we dit
bijzondere jaar feestelijk afsluiten. Voor dit
feest willen we o.a. t-shirt versieren, een
effen shirt leent zich daarvoor het beste.
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. 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

Lestijden de zomer
Schooltijden na de zomervakantie:
• Elke dag 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.
Kinderraad gemeente Borger-Odoorn
In het nieuwe schooljaar zal door
de gemeente Borger-Odoorn een
kinderraad worden aangesteld.
Van alle 17 basisscholen wordt een
vertegenwoordiger uit groep 8 gekozen tot
raadslid. Uit hun midden wordt dan de
kinder-burgemeester gekozen. De raad en
de kinder-burgemeester zullen zich mogen
uitspreken over zaken in de gemeente die
met kinderen te maken hebben, daarnaast
heeft de kinder-burgemeester een
representatieve taak bij enkele kinderaangelegenheden. Voor de Borgh zal Floor
Feddema onze school vertegenwoordigen.
Afscheid groep 8
Op woensdagavond 1 juli 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.
lDaarnaast zullen we met groep 8 op
donderdagmiddag en -avond 2 juli
nog een avontuurlijke en smakelijke
afsluiting hebben; daarna start voor hen
een nieuwe fase.
Zomervakantie
Op vrijdagmiddag 3 juli om 12.00 uur
begint voor alle groepen de
zomervakantie. Maandag 17 augustus
openen we de deuren weer. We wensen
iedereen een goede en gezonde vakantie
toe !
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Brief van het bestuur
Geachte ouders/verzorgers,
Zo voor de zomervakantie nog een laatste
bericht vanuit het bestuur. Samen hebben
we een veel besproken (voor)jaar achter
de rug met heel veel ongebruikelijke
situaties. Als bestuur van CKC Drenthe
willen wij u als ouders dank zeggen voor
uw medewerking, begrip en inzet bij al die
onverwachte omstandigheden.
Onze medewerkers hebben steeds weer
moeten anticiperen op alle veranderingen
om (nood)opvang of (thuis)onderwijs
doorgang te laten vinden. Samen waren
we steeds op zoek naar de beste oplossing
voor onze kinderen. We zijn onze
medewerkers erg dankbaar dat zij dit
allemaal in goede banen hebben geleid.

Van derden: Muze

Als bestuur verwachten wij geen
wijzigingen in het huidige beleid. Wij gaan
er vanuit dat de huidige situatie tot en met
december 2020 gecontinueerd gaat
worden. Concreet: de RIVM voorschriften
blijven volledig gehandhaafd, tenzij aan
ons nieuwe of aangepaste voorschriften
worden verstrekt.
Straks gaan we genieten van de vakantie
die thuis, in Drenthe, in Nederland of
mogelijk ook wel weer in het buitenland
gaat plaatsvinden. Wij willen u en uw gezin
een goede zomervakantie toewensen, let
op elkaar en blijf gezond.
Hartelijke groeten van het
College van Bestuur van CKC Drenthe

