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Nieuwe leerling
Wat fijn dat Stef Feitsma ons
komt versterken in groep 1.
Van harte welkom op de
Borgh, Stef!
Juf Karin afwezig
De komende periode is juf Karin afwezig.
De vader van juf Karin is ernstig ziek en
het is nu goed dat ze veel bij haar ouders
is. We wensen juf Karin (en haar familie)
heel veel sterkte toe de komende moeilijke
tijd.
De vervanging van de groep hebben we
intern opgelost. Dit betekent dat Juf Gea J.
de komende periode groep 2 zal doen en
juf Janny groep 1 (en op woensdag juf
Marjon).
Kinderpostzegels bestellen bij groep 8
Ondanks de rare Coronatijd gaat de
kinderpostzegelactie gewoon door. Nou ja,
gewoon. Er is nu een andere manier van
bestellen, omdat we in deze tijd rekening
moeten houden met de maatregelen ter
voorkoming van de verspreiding van
Covid-19. De leerlingen van groep 8
komen dit jaar met een bestelbox
langs de deuren, ze houden 1,5 meter
afstand en de, door u ingevulde
bestelformulieren, kunnen in dezelfde
box worden meegenomen. Ook is er de
mogelijkheid om, via een QR-code op de
box, digitaal te bestellen. We gaan zo
veilig op stap voor kinderen door kinderen.
De start is op woensdag 23 september.
Opening watertappunt
Al een tijdje staat er een
waterkraan naast de zijingang
van de Koel. Midden in de
Coronatijd zou deze ‘versegezonde-dorstlesser’ officieel
in gebruik worden genomen. Dat is toen
uitgesteld. Op maandag 28 september
doen we een nieuwe poging, maar nu in
een kleinere kring.

Agenda:
23 sept.
28 sept.
28 sept.
30 sept.
1 okt.
2 okt.
7 okt.
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Afsluiting Kinderboekenweek

Tevens is het een hernieuwde start voor
verbetering en vergroening van de
schoolpleinen. Daar willen we de ideeën
van de kinderen bij gebruiken, maar hopen
we ook op de steun van enkele
enthousiaste ouders die mee willen denken
en doen. Dus hebt u zin en tijd om het
plein een stuk kindvriendelijker/groener te
maken, mail naar deborgh@ckcdrenthe.nl
om u aan te melden.
Informatie over de groep
Dit jaar geen infoavond op school.
Maar toch zorgen we er voor dat de
informatie per groep naar u toe
komt of dat u deze digitaal kunt
ophalen. Op maandag 28 september
is de informatie beschikbaar op
papier of online. En heeft u vragen
dan kan dat natuurlijk altijd via de digitale
wegen (mail of Parro) of via de telefoon.
De informatieavond voor ouders van groep
8 over het voortgezet onderwijs zal op
maandag 26 oktober plaatsvinden. Nadere
info volgt.
Start Kinderboekenweek
In samenwerking met de bibliotheek zullen
we ook dit jaar meedoen met de
Kinderboekenweek. Het thema is: “En
toen…” Helaas geen grote spectaculaire
opening met ouders, maar natuurlijk zullen
we dit niet zomaar voorbij laten gaan. Op
woensdagochtend 30 september zullen een
aantal historische figuren (groep 8) in de
wijk bij de school rondlopen, waarbij de
groepen 3 t/m 7 op zoek moeten naar wie,
wat of wanneer? Een hele ‘oude’
vossenjacht dus. Op woensdagavond 7
oktober sluiten we de Kinderboekenweek
af. Zet deze avond alvast in de agenda,
want dan maken we er een gezellige
pubquiz-avond van… en u kunt gewoon
thuis blijven! Dus de afsluiting van de
Kinderboekenweek 2020 op
woensdagavond 7 oktober lekker thuis op
de bank…niet vergeten!
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Leerlingenraad
Op dinsdag 15 september zijn de nieuwe
vertegenwoordigers uit de groepen 2 t/m 8
voor de leerlingenraad 2020-2021
gekozen. De nieuwe leden zijn:
Groep 2:
Tess Oldengarm
Groep 3:
Maxx Wubs
Groep 4:
Roan Bieze
Groep 5/6a:
Julius Nijland
Groep 6b/7:
Milan Extercatte
Groep 8:
Amy Extercatte
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.
Inval / uitval en Corona
Het is al een aantal keren in het nieuws
geweest: het testen op het Coronavirus
kost tijd, zowel het wachten op een test
als daarna het wachten op de uitslag. Hier
kunnen enkele dagen overheen gaan,
waarbij een leerkracht niet op school
kan/mag zijn.
Op dit moment kunnen we nog een beroep
doen op duo-collega’s, parttimers,
onderwijsassistenten, IB-er of directie.
Maar de situatie kan snel omslaan zodat
ook deze mogelijkheden uitgeput raken.
Misschien zijn we dan genoodzaakt om
groepen naar huis te moeten sturen (dit is
echt een laatste optie). Via mail en de
Parro-app zullen we dit dan zo vroeg
mogelijk aangeven. We hopen niet in deze
situatie te komen, maar het is goed om
ook thuis na te denken over eventuele
opvang tijdens zo’n noodscenario!
Van derden: Badminton

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:

