3

9 okt.
10 okt.
11 okt.
11 okt.
15 okt.
16 okt.
16 okt.
17 okt.
18 okt.
19 okt.
19 okt.
19 okt.
20-28 okt.

AGENDA:

Schoolfotograaf
Meester André is jarig
Boekenmarkt
Audit
Toneel: Wat is er mis? (groep 3/4)
Meester Koen is jarig
Spreekuur JGZ
Vriendschapsspelen
Dansvoorstelling Brazil (groep 8)
Juf Roely is jarig
Natuur/roofvogeldag (groep 7/8)
Borghjournaal
Herfstvakantie

Schoolfotograaf
Dinsdag 9 oktober komen alle
kinderen op de foto voor een
individuele pasfoto en een ‘speelse’
foto. Daarnaast komen de
schoolgaande broertjes/zusjes op de
foto en natuurlijk wordt er een
klassenfoto gemaakt. Met een inlogcode kunt u
zelf online bekijken welke foto’s u wilt bestellen.
Boekenmarkt
Ook dit jaar hebben we onze grote boekenmarkt
weer gepland in de kinderboekenweek, namelijk
op donderdagmiddag 11 oktober. Er mogen
(kinder)boeken ver- en gekocht worden tijdens
de Borgh-boekenmarkt. Van 14.30 - 15.15 uur
kunnen boeken voor een
vaste prijs van € 0,50
verkocht worden, maar je
kunt natuurlijk ook boeken
kopen. Het is handig om
een kleedje mee te nemen.
Bij mooi weer is de markt
buiten op het plein aan de
Schultestraatkant.
Audit
Binnen onze stichting CKC Drenthe hebben we
onze eigen kwaliteitssysteem. We noemen dit
een audit. Daarbij komen een aantal collegadirecteuren de school bekijken, enkele
lesbezoeken afnemen en de beleidsdocumenten
bespreken. Zo krijgen we weer een goed beeld of
we de dingen die we doen ook goed doen.
Deze audit is op donderdag 11 oktober en lijkt op
een inspectiebezoek alleen dan voor intern
‘gebruik’. We kunnen hier ons voordeel weer mee
doen en ontwikkelpunten voor de komende jaren
uithalen. Het kan dus wezen
dat u op deze dag meerdere
‘vreemde’ collega’s door de
school en in de klassen ziet
lopen.

Toneel: Wat is er mis met mijn vis?
Ook voor groep 3/4 is een
toneelstuk uitgezocht in het kader
van het gemeentelijk podiumplan.
Dit zal tijdens schooltijd
plaatsvinden in het speellokaal.
De voorstelling is op maandag 15 oktober en
past goed in het kinderboekenweekthema:
Vriendschap.
Projectweek / afsluiting
We zitten midden in de
Kinderboekenweek en zijn
overal op zoek naar
vriendschappen: Suske en
Wiske, Woezel en Pip, Bassie
en Adriaan …. Maar ook
binnen en buiten de klas zie
je vriendschappen. Afgelopen
woensdag hebben we
Buurman en Buurman op bezoek gehad bij de
opening van ons project. Het duurde wel even
voordat zij een goede boekenopbergplaats
hadden ‘getimmerd’, maar zoals het bij
vriendschappen gaat, kwam het gelukkig ook hier
weer goed. Daarna hebben we in gemengde
groepjes allerlei opdrachten gedaan door de
school heen. En zoals u gewend bent zorgen we
voor een spetterende afsluiting van het project…
Woensdag 17 oktober van 16.00 - 18.00 uur.
sluiten we af met de VRIENDSCHAPSSPELEN
2018. In de lokalen en het speellokaal hebben
we de eerste Vriendschapsspelen georganiseerd.
We dagen alle ouders en hun kinderen uit om
deze -net even anders- spelen mee te doen! Het
gaat om samenwerken,
vriendschap en vertrouwen
en je kunt eigenlijk alleen
maar winnen. Dus wees van
harte welkom tussen 16.00
en 18.00 uur op de
allereerste (en enige) Borghvriendschapsspelen 2018.
Dansvoorstelling ‘Brazil’
We kregen van het Esdalcollege
in Borger de uitnodiging om met
groep 8 een dansvoorstelling in
hun school te bezoeken. Daar
zeggen we natuurlijk geen ‘nee’
tegen. De voorstelling is donderdagochtend 18
oktober gewoon tijdens schooltijd en we hopen
om 12.00 uur weer op school terug te zijn. We
zullen vooral kunnen genieten van Braziliaanse
danskunsten en misschien moeten we zelf ook
nog met de voetjes van de vloer.

Natuur/roofvogeldag
De laatste dag voor de herfstvakantie op vrijdag
19 oktober is voor groep 7/8 speciaal. Samen
met een deskundige - op het gebied van de
natuur in het
algemeen en
roofvogels in het
bijzonder - gaan we
’s ochtends in de klas
aan de slag en
’s middags op de fiets
op zoek naar het
‘echte’ wild rond Borger. Voor deze dag hebben
we allemaal een fiets nodig en kleding die
misschien een beetje vies mag worden
(afhankelijk van het weer is regenkleding en zijn
laarzen ook handig). Verrekijkers kunnen ook van
pas komen als we door de bossen struinen.
Herfstvakantie
Van 20 tot en met 28 oktober hebben we
herfstvakantie. Dan genieten we even van alle
indrukken van de afgelopen weken en kunnen
even op adem komen. Maandag 29 oktober zien
we iedereen weer op school!
Koffiemomentje
Stel dat u, nadat de kinderen ’s ochtends in de
klas zijn gebracht, nog even met een aantal
ouders wil bijkletsen, zou dat in de hal van het
Hunzehuys kunnen.
De moeder van Susanne (gr. 1) en Sofie Prins
(gr. 4) heeft goede ervaringen op de vorige
school hiermee. Een initiatief om uit te proberen.
Heeft u ook behoefte aan zo’n koffiemomentje
schiet Anke Prins aan en wie weet wordt het een
waardevolle traditie.
Leerlingenraad
De leerlingenraad is voor het eerst bij elkaar
geweest. De oude raad heeft nog even advies
Van derden: Bibliotheek

gegeven en daarna hebben we zelf verder
vergaderd. Belangrijke punten zijn:
 Het gaat goed in groep 2 en het is gezellig;
er is voldoende speelmateriaal.
 Uitkijken bij een nat voetbalveld, het is dan
glad!
 In elk toilet een wc-borstel.
 Het spelen in de bosjes gaat goed alleen
worden er soms takken afgebroken en er
wordt op het straatje achter gespeeld.
 Ideeën voor activiteiten: een kerstdiner of
een zeepkistenrace (want dat was zo leuk).
 Dit jaar hebben we de Vriendschapsspelen.
 Alle groepen zouden hun eigen zachte
foambal moeten krijgen, dan zijn ze zelf
verantwoordelijk.
 Het is goed om rekening met elkaar te
houden, dan is het handig om niet meteen
boven te gaan tafelen of trefballen als de
kinderen nog naar buiten komen.
 Er mag met een gewone harde bal op het
veldje gespeeld worden. Op de pleinen en
het dakterras kan dit niet.
 Als de bal boven achter het hekje valt altijd
een leerkracht/hulpouder vragen, nooit zelf
pakken, ook niet bij de TSO!
 Het luik laten we ’s ochtends nog dicht zodat
niet iedereen zomaar naar binnen gaat en zo
kun je ook eerst even met elkaar kletsen aan
het begin van de schooldag.
 Volgende vergadering: donderdag 29
november 2018 .

N.a.v. de eerste leerlingenraad
hebben de nieuwe raadsleden
in alle groepen foamballen
uitgedeeld!

