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Nieuwe leerling
Ook deze week hebben we
een nieuwe leerling in groep 1.
Feline van Hemel was al een
aantal keren aan het wennen,
maar nu is ze ‘echt’ op school.
Van harte welkom, Feline!
Groep 1B
Door de groei in groep 1 wordt deze groep
erg groot. We vinden het verstandig om
(net als andere jaren) de oudsten, als
groep 1B, alvast door te schuiven naar de
groep van juf Karin (deze groep is niet zo
groot). Zo komt er wat
ruimte voor de
allerjongsten en
nieuwe leerlingen op
onze school.
Sinterklaasfeest
Ook in deze ‘barre’ tijden zal het
sinterklaasfeest gevierd worden op school.
Natuurlijk een beetje anders, want ook de
sint wil Corona-proof zijn. De sintcommissie van de drie basisscholen uit het
Hunzehuys is druk met de voorbereiding.
Volgende keer meer hierover. Voor de
bovenbouwgroepen (5 t/m 8) zijn de
lootjes getrokken en kan de sint flink
meegeholpen worden door een mooie
surprise en gedicht bij het cadeautje te
maken. Vanaf maandag 1 december is de
surprisekamer geopend (helaas niet voor
ouders dit jaar). Maar we zorgen voor een
dagelijkse update via de Parro-app.

Agenda:
26 nov.
27 nov.

Leerlingenraad
Borghjournaal

Leerlingenraad
Op donderdag 26 november is de tweede
leerlingenraad van dit schooljaar. Voor de
vergadering zal er in de groepen door de
vertegenwoordigers gevraagd worden wat
besproken moet worden. Als de notulen
klaar zijn worden deze voorgelezen in de
groep en gepubliceerd in het volgende
Borghjournaal.

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

2
Van derden: Combi-coach Sport jij ook?
Binnenkort gaan wij, combi coach Gerard en combi coach Stefan, in samenwerking met de scholen
digitaal een enquête afnemen onder alle leerlingen uit de groepen 4, 5 en 8 van de gemeente BorgerOdoorn. In de enquête worden de volgende vragen gesteld:
Ben je in het bezit van zwemdiploma’s of volg je zwemles?
Ben je lid van een sportvereniging en zo ja, welke?
Zo nee, welke sport vind je leuk om te doen?
Naar aanleiding hiervan worden de ouders gebeld, van kinderen die geen zwemdiploma of zwemles
hebben en-/of geen lid zijn van een sportvereniging. Dit om te kijken of individuele knelpunten
weggenomen kunnen worden. In het gesprek met de combi coach wordt er gekeken naar de
reden(en) en indien nodig wordt er samen naar mogelijkheden gekeken om te gaan sporten. Hierbij
kan het gaan om het gezamenlijk zoeken naar een passende sport, een aanvraag bij het
Jeugdsportfonds of meedenken naar een logistieke oplossing als vervoer het probleem is.
Waarom houden wij deze enquête onder de leerlingen?
Het doel hiervan is om inzichtelijk te krijgen welke leerlingen geen zwemdiploma hebben of geen lid
zijn van een sportvereniging. In groep 4 wordt daarmee gestart, omdat de meeste kinderen dan op
een punt staan om na of naast zwemles een sportkeuze te maken. In groep 5 wordt dezelfde
vragenlijst herhaald. Zo kunnen wij zien of diegene die wij in groep 4 gebeld hebben, ondertussen een
passende sport hebben gevonden of hun zwemdiploma’s hebben gehaald. Aan het einde van groep 8
sta je op het punt om naar de middelbare school te gaan en gaat er een hoop veranderen. Verandert
er ook wat in je sportgedrag? Vandaar de keuze voor deze drie groepen. U kunt altijd contact
opnemen. Mochten er vragen zijn of wilt u zelf alvast bellen. Neem dan gerust contact op met ons.
Met sportieve groet,
Combi coach Gerard: g.booij@borger-odoorn.nl 06-31664240
Combi coach Stefan: s.kiestra@borger-odoorn.nl 06-11783275
Van derden: Combi-coach Nieuwe groep Cool 2B fit start
Cool 2B Fit is het gezonde leefstijl programma van de combi coaches en hun team voor kinderen van
8-13 jaar uit de hele gemeente Borger-Odoorn. In januari 2021 gaan we van start met de 6e Cool 2B
fit groep. In september hebben de combi coaches onderwijs & sport bij alle leerlingen uit groep 6 al
gekeken naar de fitheid en de BMI. Mocht de BMI en fitheid opvallen dan kunt u als ouder een
telefoontje verwachten met de vraag of jullie meer informatie willen over deelname aan Cool 2B fit.
Maar alle gezinnen met kinderen in de leeftijd van 8 t/m 13 jaar die willen werken aan een gezondere
leefstijl kunnen zich aanmelden voor Cool 2B fit.
Wat is Cool 2B Fit? Met elkaar bewegen en kennismaken met verschillende sporten. Niet alleen de
kinderen doen actief mee, hun ouders ook! Bijvoorbeeld met speciale ouder-kind sportmomenten.
Naast het sporten is er ook veel aandacht voor gezonde voeding en gedrag. Het hele gezin doet mee
en dat is nu precies wat het project zo sterk maakt. Ouders, broers, zussen of andere familieleden
hebben een actieve rol binnen het project. Inmiddels draait Cool 2B Fit al meerdere jaren en de
deelnemers zijn enthousiast. ,,Ik heb mijn kind tijdens Cool 2B Fit zien opbloeien’’, geeft een moeder
aan, “hij maakt nu zelf gezondere keuzes en zit lekkerder in zijn vel.” Het is niet alleen een
programma om overgewicht aan te pakken, maar het heeft ook een hoge sociale waarde. Kinderen
krijgen meer zelfvertrouwen en gaan beter in hun vel zitten. Belangrijk bij dit alles is dat plezier
voorop staat!
Interesse of meer informatie? Neem dan contact op met combi coach Daniël Kroder,
06-25444702 of d.kroder@borger-odoorn.nl.
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Van derden: SV Borger
Op zaterdag 28 november organiseert SV Borger in samenwerking met de KNVB een vrienden &
vriendinnendag!
Alle jeugdleden van de JO8 t/m de JO11 mogen die dag hun vriend, vriendinnetje, buurmeisje, neef of
nicht meenemen om samen te voetballen.
De vrienden & vriendinnendag bij SV Borger op Sportpark de Drift begint om 10:00 uur. De inloop is
vanaf 09:45.
Tijdens de vrienden & vriendinnendag voetballen de jongens en meisjes een ochtend lang met elkaar
en staat het plezier voorop. Doel van de dag is om eventuele nieuwe leden kennis te laten maken met
de sport voetbal en met de club SV Borger.
Op dit moment telt de jeugdopleiding van SV Borger 16 teams waarvan 7 in de onderbouw. Hiermee
heeft SV Borger met afstand de grootste jeugdafdeling van de gemeente Borger-Odoorn. Iets waar
we trots op mogen zijn!
Voetenballen is bij SV Borger voor jong en oud en voor jongens en meisjes. We hebben al jaren een
senioren dames team en zien de laatste tijd ook een toename van dames in de jeugdafdeling, super!
Ben jij tussen de 6 & 11 jaar oud en wil jij graag eens komen voetballen? Of dit nou is om het
spelletje te ontdekken of om nieuwe vrienden te maken, je bent van harte welkom!
Meld je aan door je naam, leeftijd en eventueel je vriend of vriendin de naam te mailen naar
jeugd@svborger.com
Hopelijk tot de 28ste !
SV Borger

