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AGENDA:

Spreekuur JGZ
Preventie les drugs groep 8
Praktijkdag Kanjertraining
Trefbaltoernooi groep 5/6
Leerlingenraad
Borghjournaal

Nieuwe leerling
Deze week is Babette van
Haarlem in groep 1 gekomen.
Van harte welkom op de
Borgh, Babette!
Preventie-les drugs groep 8
Sommige onderwerpen lijken een ver-van-mijnbed-show voor onze kinderen op de basisschool
(en dat willen we eigenlijk ook zo houden).
Toch is het goed om te wijzen op gevaren die
bijvoorbeeld drugs met zich meebrengen.
Vandaar een voorlichting (op basisschoolniveau)
over dit onderwerp voor de kinderen van groep 8
op donderdag 22 november.
Gecertificeerde kanjer-meesters en- juffen!
Dit schooljaar zijn we
als team van de Borgh
met een tweejarig
traject begonnen om
Kanjerschool te
worden. Na drie
intensieve studiedagen
en een drukbezochte ouderavond zijn de
meesters en juffen afgelopen woensdagavond
officieel gecertificeerd voor het eerste jaar! We
kunnen nu echt met alle lessen en activiteiten
van de Kanjertraining aan de slag. Zo hopen we
de sociale weerbaarheid en het respectvol met
elkaar omgaan op een (nog) hoger plan te
krijgen.
Kanjertraining (praktijkdag)
Op vrijdag 23 november zal Marijn van Vloten
(onze begeleider van de
Kanjertraining) de scholing voor dit
jaar afsluiten met een aantal
voorbeeldlessen in verschillende
groepen. Het kan dus wezen dat uw
kind voor een half uurtje ‘juf Marijn’ in de klas
krijgt met een van de lessen uit de
Kanjertraining.
***BREAKING NEWS***
Met het filmpje ‘de paardenrace’ hebben onze ouders er
voor gezorgd dat de Borgh winnaar is geworden van
actiefste activiteit met de meeste impact in BorgerOdoorn!!! Dank je wel papa’s en mama’s! De combicoachen zorgen er voor dat we op een nog te bepalen
feestdag extra leuke dingen kunnen doen!

Trefbaltoernooi groep 5/6
Het jaarlijkse trefbaltoernooi voor groep 5 en 6 is
dit jaar op vrijdagochtend 23 november.
Verschillende teams strijden tegen teams van
andere scholen uit de gemeente. We zijn op zoek
naar begeleiders voor een groepje en
enthousiaste supporters. Het
trefbaltoernooi voor onze klassen
is in sporthal de Koel van 9.00 tot
12.00 uur (ongeveer).
Schoonmaak tot buiten de deur
De school is vorige week weer heerlijk fris en
schoon achtergelaten door ouders (moeders en
vaders!) en teamleden die op de
schoonmaakavond flink hebben huisgehouden.
Maar sommige
vader vonden dit
nog niet voldoende
en hebben de
volgende dag zelfs
het onderbouwplein
een flinke schrobbeurt gegeven. Super natuurlijk!
Dank je wel Martijn en Wim.
Voorleeswedstrijd
Na voorrondes in de klas en een echte
voorleeskampioenswedstrijd in het speellokaal
met groep 5 t/m 8, is onze nieuwe
voorleeskampioen geworden:
Yoram Rietdijk. Kayleigh ten Lande
(de vorige kampioen) mocht Yoram
feliciteren met het mooie voorlezen.
Binnenkort zijn de gemeentelijke
wedstrijden, daar zal Yoram de
Borgh vertegenwoordigen.
Sinterklaasfeest in groep 5 - 8
Omdat Sinterklaas het gewoon veel te druk heeft
op de 5de december vieren we het feest in de
bovenbouw met lootjes trekken en kleine
cadeautjes voor elkaar… we bouwen ons eigen
feestje! Alle kinderen trekken
maandag 19 november een lootje
met een naam en wat cadeausuggesties. Het is de bedoeling dat
een cadeautje rond de € 6.- kost; het feest wordt
vooral leuker door een mooi gedicht (in ieder
geval 6 regels) en natuurlijk mag een mooie
surprise niet ontbreken! Ook dit jaar verwachten
we alle surprises op maandag 3 december in de
surprise-kamer op het Borghplein, zodat we nog
even kunnen genieten van de mooie
verpakkingen. Heel veel knutsel- en dichtplezier!
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