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Nieuwe leerling
Erin van Nieuwenhoven is 4 jaar
en dus mag ze naar de
basisschool. Hartelijk welkom op
de Borgh, Erin!
Brief van CKC Drenthe

Vorige week dinsdag hield het kabinet een
persconferentie over het coronavirus. Door
het oplopende aantal besmettingen zijn de
coronamaatregelen aangepast en
verscherpt. Ook in onze regio groeit het
aantal besmettingen met het coronavirus
in een hoog tempo. Wij nemen daarom
een aantal aanvullende maatregelen.
De gezondheid van onze kinderen en
medewerkers nemen we zeer serieus. Wij
verlenen de komende periode daarom
alleen toegang aan onze kinderen,
medewerkers (incl. vrijwilligers en
stagiaires) en strikt noodzakelijke
externen. Zij moeten verplicht een
mondkapje dragen bij verplaatsing in de
gangen en centrale ruimtes. Medewerkers
van de school zelf mogen een mondkapje
dragen, maar zijn dat niet verplicht. De
nieuwe maatregelen zijn al ingegaan en
blijven tot nader bericht van kracht. Wij
gaan er vanuit dat ze in ieder geval tot aan
de kerstvakantie gelden. Tot slot: Elke
wijziging in de maatregelen zorgt voor een
nieuwe situatie in ons werk. Dit vraagt om
aanpassingen en flexibiliteit van onze
medewerkers en van u. Hier gaan wij zo
zorgvuldig mogelijk mee om. We hopen op
uw begrip en begrijpen het als u hier
vragen over heeft. Neem in dat geval
contact op met de leiding van uw school.
Met zorg en aandacht voor elkaar hopen
we ook door deze periode heen te komen.
Blijf gezond en pas goed op elkaar.
Namens het bestuur en medewerkers,
Een hartelijke groet,
Albert Velthuis en Bianca Poede
College van Bestuur CKC Drenthe.

Agenda:
26 okt.
27 okt.
30 okt.
31 okt.
6 nov.

Infoavond groep 8 ouders (V.O.)
Spreekuur schoolarts
Fietsenkeuring groep 5 t/m 8
Juf Lianne jarig
Borghjournaal

Informatieavond ouder(s) groep 8
Op maandagavond 26
oktober is er voor de
ouders van groep 8
een informatieavond
over het voortgezet
onderwijs. Op deze
avond zullen we uitleg geven over de
huidige stand van zaken in het V.O. en het
tijdpad voor de komende maanden richting
het advies. En er komen vast nog wel wat
andere praktische zaken aan bod. Via de
Parro-app hebben de ouders een
uitnodiging gekregen. Graag even via
deborgh@ckcdrenthe.nl aanmelden zodat
we een indicatie hebben om hoeveel
ouders het gaat. De locatie is zaal ‘de
zwaan’ in het dorpshuis (hier hebben we
voldoende ruimte en ventilatie). We
starten de avond om 19.30 uur en zijn
rond 20.30 uur klaar. Enkele afspraken:
• Een mondkapje in de gang is verplicht.
• 1 ouder per gezin
• We hanteren de 1½ meter -afstand
• De looproute is via onze eigen
kleuteringang – via het koffie/theeapparaat (zelf even pakken) – door de
centrale hal van de MFA – via de trap
naar boven – rechtdoor naar de zaal.
Fietsenkeuring
Vrijdag 30 oktober is de fietsenkeuring
voor groep 5 t/m 8. Een goed initiatief van
VVN om het nog een beetje veiliger te
maken voor onze schoolgaande kinderen.
Deze dag mogen alle kinderen van groep 5
t/m 8 op de fiets komen. De fietsen
worden gekeurd op de gebruikelijke
onderdelen. Natuurlijk gaan we voor een
100% score en worden er hopelijk veel
O.K.-stickers uitgedeeld. Ter voorbereiding
krijgen de kinderen vandaag een
handleiding mee voor deze fietscontrole.
Er is vast wel een momentje om samen
met de kinderen de fiets bij langs te gaan
zodat iedereen weer veilig de donkere
dagen in kan fietsen!
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Schoonmaakavond vervalt
Vanwege de richtlijnen m.b.t. het
terugdringen van Corona slaan we voor
onbepaalde tijd de
schoonmaakavond(en)
over. Als het weer mogelijk
is geven we dit aan in het
Borghjournaal.
Thema ‘kind op maandag’
De komende week komen de
volgende verhalen aan bod uit onze
methode Kind op maandag:

Uitnodiging oudergesprekken
We zijn ons aan het beraden hoe we op
een goede en veilige manier de
oudergesprekken kunnen organiseren;
binnenkort krijgt u meer informatie
hierover.

Schoolfotograaf
De inlogkaarten voor de schoolfoto’s zijn
afgelopen donderdag uitgedeeld. Via de
codes kunt u zelf de foto’s bestellen. Het
zijn weer een heleboel mooie portretten
geworden.
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