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Nieuwe leerling
Vandaag is Kay Lony jarig. Hij
is 4 jaar geworden en dus
mag hij naar de basisschool.
Van harte welkom op de
Borgh, Kay!
Schoolfotograaf
Dinsdag 6 oktober komt de
schoolfotograaf. In deze tijd zal dit volgens
de huidige RIVM-regels gaan. Dit hebben
we besproken met de firma Koch. Er
komen geen ouders binnen en foto’s met
jongste kinderen (0 t/m 3 jaar) worden dit
jaar niet gemaakt. We maken de
broer/zus-foto alleen met de kinderen
die op school zijn. En van iedere leerling
individuele foto’s (pasfoto/’leun’-foto).
Van deze pasfoto’s wordt een
klassenfoto gemaakt, we gaan dus ook
niet als groep op de foto.
Het advies van de fotograaf: kleurige
kleding staat leuk op de foto.
Boekenmarkt
Al een jarenlange traditie tijdens de
Kinderboekenweek is de boekenmarkt. Op
dinsdag 6 oktober wordt deze tijdens
schooltijd gehouden. Dit jaar zonder
ouders en andere
belangstellenden.
Alle kinderen mogen
boeken ter waarde van
€ 0,50 meenemen en
aan elkaar verkopen.
Een kleedje, een stevige tas en een
geldkistje of portemonnee met eventueel
wat € 0,50- muntjes is handig voor deze
activiteit. De leerkrachten zullen de
verschillende groepen begeleiden, daar
waar het nodig is.
Schoolquiz 7 oktober
Gelukkig hebben we ook een activiteit
waar ouders wél actief bij betrokken
worden. Na een tentoonstelling met
heerlijke hapjes, het boekenbal met mooie
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kleding en een spannende zeepkistenrace,
hebben we nu weer een spectaculaire
afsluiting van de Kinderboekenweek
bedacht: met de hele school (112 gezinnen
/ 162 kinderen gaan we “Pubquizen”. (nou
ja, wij noemen het een schoolquiz).
Op woensdagavond 7 oktober krijgt u in
de Parro-app een link naar de quiz
voor jong en oud met vragen
vanuit alle groepen en dat gewoon
lekker - Corona-proof- thuis. Met
het hele gezin even de boel de boel
laten en de vragen beantwoorden!
Wanneer: woensdagavond 18.30 uur
Wie: alle kinderen / papa’s / mama’s
Waar: gewoon thuis op de bank
Wat: vragen over de KBW uit alle groepen
Hoe: via de link van Parro op een eigen
digitaal hulpmiddel en de antwoorden
mailen naar deborgh@ckcdrenthe.nl
Tip: de leerlingenraad vond het een echte
opblijfavond-activiteit!
Herfstvakantie
Van zaterdag 10 t/m zondag 18 oktober
zijn de schooldeuren dicht, dan hebben we
herfstvakantie.
Ouderbijdrage
Bijna alle briefjes van de automatische
incasso voor de ouderbijdrage 2020/2021
zijn binnen, dit betekent dat rond de 15de
oktober de bijdrage wordt afgeschreven.
Enkele ouders vroegen naar de gelden van
vorig jaar, wat hebben we daar mee
gedaan? Toen we wisten dat meerdere
activiteiten niet door konden gaan hebben
we flink uitgepakt bij het slotfeest in juli
(extra springkussens en spelen) en omdat
de toenmalige groep 8 heel veel gemist
heeft en ook niet meer terug kwam op
school hebben we een speciale afscheid
dag georganiseerd op het Klonie in
Ellertshaar. Nog niet alles is op, daar
hopen we dit jaar (nog) wat uitbundiger
feestjes en activiteiten mee te kunnen
bekostigen.
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Kinderpostzegelactie 2020
Onze kinderen van groep 8 hebben
ontzettend hun best gedaan om in deze
1,5 meter-tijd toch heel veel geld op te
halen voor kinderen die het niet zo goed
hebben als wij. Er werd meer dan € 4500,opgehaald, echt geweldig!!!
We zijn supertrots op jullie!
Vossenjacht
Bij de start van de
Kinderboekenweek was
de historische
vossenjacht een groot
succes. De meest mooi
uitgedoste figuren liepen
rond in de wijk. Dank je
wel voor het uitzoeken
van de kleding, het zagen van de
attributen en het uitdenken van de
activiteiten, groep 8! Alle groepjes werden
deskundig begeleid door groep 7: goed
gedaan! Jullie hebben deze
verantwoordelijke taak prima uitgevoerd!
Opening watertappunt
Oké… hij had net rood
gekregen met een
handsbal, maar toch…
We hadden een echte
eredivisie-voetballer bij
de opening van het
watertappunt. Glen Bijl
(van FC Emmen) schoot
het tappunt naast de Koel officieel ‘open’
door een bidon van de kraan af te
schieten. Ook 8 van onze leerlingen deden
een poging en gingen met hem op de foto.
Zij kregen een gesigneerde bidon. Alle
kinderen van de school hebben inmiddels
eenzelfde bidon gekregen om het heerlijke
Drentse water te tappen uit deze kraan!
Goed geregeld, meester Gerard-Jan!
Leerlingenraad
Hier een verslag van de eerste
leerlingenraad van dit schooljaar:
Uit de groepen:
*Een half uurtje op de telefoon
tijdens schooltijd past niet echt in
het schoolprogramma.
*Er is inmiddels een watertappunt (en je
hebt nu een bidon daarvoor).
*Er zijn nieuwe gesprekken opgestart met
meester Niels over het plein. We willen
met een nieuwe groep ouders aan de slag:
Meer verstopplekjes of freerun-stenen

zouden dan ook meegenomen kunnen
worden. Een ingebouwde trampoline of
een airtrack kan helaas niet op het plein
(voor de veiligheid en na schooltijd is er
geen toezicht). Misschien is een stevige
pingpongtafel wel een idee om mee te
nemen. Bosjes bij het pleintje zouden de
ballen meer tegenhouden.
* Hier en daar zitten er gaten en keien in
en op het gras; we geven het door aan de
beheerder.
* Een stuk van het plein alleen voor
skaters zouden we kunnen uitproberen;
andere spelletjes kunnen daar dan niet.
* Er zijn nieuwe dingen in de gang over de
tijd van Oek, het is leuk om op de gang te
spelen.
*Het thema van de kinderboekenweek is
prima gekozen.
Het koffertje met oude dingen erin is
altijd spannend, je leert er ook veel van.
*Er is heel veel nieuw speelgoed
gekocht, dozen vol!
*Het drentse drinkwater uit het tappunt
is erg lekker, helemaal uit je eigen bidon.
*Soms doet Gynzy of Squla het niet; ook
moeten er soms nieuwe accounts
aangemaakt worden. We proberen alles op
te lossen.
*Fijn dat er nieuw speelgoed is, dan
moeten we het wel goed opruimen anders
is alles zo weer weg.
*Het hoge witte hekje zou verplaatst
moeten worden, zodat groep 3 makkelijk
naar de klas kan. Dat gaan we regelen met
de gemeente.
*Omdat de ouders niet meer in de school
mogen komen willen we uitproberen of we
af en toe een Borghjournaal kunnen
maken als een echt tv-programma met een
paar minuutjes film, zo kunnen de ouders
een beetje meekijken. Groep 8 mag
meehelpen met presenteren.
*We vonden de vossenjacht een leuke
start van de KBW.
*Woensdag 7 oktober willen we met alle
ouders en kinderen afsluiten (maar dan
wel thuis). Voor alle groepen zijn er 5
vragen in de pub/schoolquiz over het
thema van de kinderboekenweek. Meester
Koen zet in het Borghjournaal dat het ‘een
beetje’ een opblijfavond is!
*Juf Karin is een tijdje niet op school, we
gaan haar namens de leerlingenraad een
roos geven. Vanaf nu doen we dat elke
leerlingenraad voor iemand waarvoor we
dat nodig vinden.
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Ventilatie en kleding
In de klas proberen we zoveel
mogelijk te ventileren;
natuurlijk omdat het veel
frisser is, maar ook omdat de
Corona-richtlijnen dit
aangeven. Dit betekent dat de ramen
vaker en langer open staan (ook als het
buiten kouder wordt). We proberen daarin
een goede balans te vinden in het
binnenklimaat. Verschillende laagjes
kleding (zodat je soms wat aan en soms
wat uit kunt doen) kunnen daarbij helpen,
zodat kinderen zelf ook ‘aanpassingen’
kunnen doen.

Thema ‘kind op maandag’
De komende week zijn de volgende
verhalen aan bod uit onze methode
Kind op maandag:

Van derden: Combi-coachen
Wat is Natuursprong?:
Natuursprong is een spelprogramma in de
natuur, bestemd voor kinderen van 4-12
jaar. Het kan worden toegepast in bossen,
parken, uiterwaarden of een open veld. Het
spelprogramma Natuursprong is:
eenvoudig, actief, creatief en speels.
Voor wie is deze training?: Voor iedereen
die werkt met 4 t/m 12 jarigen en graag
met de kinderen wil bewegen in de natuur.
Plezier in bewegen is hierin de rode draad.
Wat ga je doen?: In de training
Natuursprong word je getraind in het
ontwikkelen én uitvoeren van een uitdagend beweegaanbod voor 4-12 jarigen in de natuur. Je krijgt
veel verschillende spel-, natuur- en beweegvormen. Ook ga je aan de slag om beweeg- en
natuuractiviteiten te bedenken en bestaande activiteiten aan te passen aan de leeftijd waarmee je
werkt.
In Borger-Odoorn kunnen jullie nu ook natuursprong begeleider worden!
Locatie: In overleg te bepalen. Vereiste is dichtbij de natuur en mogelijkheid om naar binnen te gaan.
Kosten: Aanschaf van Natuursprong map, 75 euro (excl. btw). Hoeft niet per persoon, maar wel min.
1 map per organisatie. Eventuele kosten: huur externe locatie, koffie/thee/(lunch) en aanschaf klein
buitenmateriaal.Natuursprongtrainer: Combi coach onderwijs & sport Esther Kuilman. Duur: Optie
voor vier woensdagmiddagen of vier vrijdagochtenden a 3 uur of twee vrijdagen a 7 uur (inclusief
lunchpauze)
Mogelijke data: Vrijdag 30 oktober, 6,13 en 20 november of woensdag 11,18, 25 november en 2
december
Opgave en meer informatie: Bel of mail hiervoor naar Esther, e.kuilman@borger-odoorn.nl of 0655392806. Bij interesse graag contact voor 9 oktober.

