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In deze nieuwsbrief:
•
Schoolarts / jeugdverpleegkundige
•
Ouderbijdrage
•
Leerlingenraad verkiezing
•
Thema ‘kind op maandag’

Schoolarts / jeugdverpleegkundige
Net als andere jaren komen de schoolarts
en jeugdverpleegkundige bij ons op school
voor een spreekuur. Hebt u vragen over de
gezondheid van uw kind of het
welbevinden, wilt u advies over voeding,
slapen of ‘ogen, oren en de rest’, dan kunt
u een afspraak maken bij de GGD Drenthe.
Stel uw vraag via het mailadres
jgz@ggddrenthe.nl en vermeld daarin de
naam, geboortedatum en de school van
uw kind. U kunt ook op werkdagen tussen
8.00 en 17.00 uur bellen naar 0882460246. Op dinsdag 8 september komt
de schoolarts voor het eerste spreekuur (in
de personeelskamer).
Ouderbijdrage
Afgelopen week hebben alle oudsten de
ouderbijdrage brieven meegekregen. We
vragen jaarlijks een ouderbijdrage om de
verschillende extra activiteiten binnen de
school te kunnen bekostigen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om startactiviteiten,
sinterklaasfeest, kerstvieringen,
paasviering/lunch, vader-/moederdag,
speciale extra voorstellingen, schoolreizen,
sportdag (Koningsdag), schoolfeesten,
meesters-/juffendag,
schoolkamp en excursies.
Stel dat door Coronamaatregelen activiteiten
niet door kunnen gaan,
dan zullen we op zoek
gaan naar alternatieven.
Graag zien we de ondertekende brieven
voor de 11de september terug op school.
Leerlingenraad verkiezingen
Op dinsdag 15 september gaan we op
zoek naar nieuwe vertegenwoordigers uit
de groepen 2 t/m 8 voor de leerlingenraad
2020-2021. Een jaar lang zal de
leerlingenraad meedenken over wat
belangrijk is voor de kinderen op onze
school.

Agenda:
4 sept.
6 sept.
8 sept.
8 sept.
15 sept.
18 sept.

Screening groep 7
Juf Gea M. jarig
JGZ-spreekuur (schoolarts)
Screening groep 7
Verkiezingen leerlingenraad
Borghjournaal

De eerste vergadering is op 1 oktober, dan
zijn de oude en nieuwe leerlingenraad
beide aanwezig.
Een verslag van de leerlingenraad wordt
altijd voorgelezen in alle groepen en in het
Borghjournaal gezet.
Thema ‘kind op maandag’
Bij de dagopening op de Borgh maken we
gebruik van de methode ‘Kind op
maandag’. Vanuit een wekelijks thema
vertellen we verhalen uit de Bijbel, zingen
we erbij, discussiëren we er over en
verwerken we het op een creatieve
manier. De thema’s voor de komende twee
weken zijn:
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