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15 jan.
24 jan.
25 jan.
26 jan.

SCHOOLAGENDA

Toneel: Het geheim vd Wilg (groep 3/4)
Uitleg 2-talig onderwijs (groep 8)
Juf Karin jarig
Borghjournaal

Een nieuwe start, een nieuwe stichting.
Sinds 1 januari 2018 zijn we officieel onderdeel
van Christelijke kindcentra Drenthe
- toonaangevend in onderwijs en opvang -.
Voor ouders en kinderen verandert er door deze
fusie niets; we houden de vertrouwde kwaliteit
en sfeer. We blijven op zoek naar het verder
ontwikkelen van deze kwaliteit en sfeer, ook in
het nieuwe jaar. En we kijken naar
mogelijkheden voor samenwerking met partners
die ons op het gebied van onderwijs en opvang
kunnen ondersteunen.

Kerstviering collecte

Tijdens de kerstviering hebben we geld
ingezameld voor de voedselbank. Er is maar liefst
€ 411,- opgehaald; dit hebben we afgerond naar
een bedrag van € 450,- en is inmiddels
overgemaakt. Iedereen hartelijk dank!

Voedselbank

Dit geldt ook voor de gulle gevers van de
producten die we voor de vakantie naar de
voedselbank hebben mogen brengen. Meer dan
12 grote dozen vol zijn nog voor de kerst
gesorteerd en gedistribueerd. Fantastisch!

Maandaggeld

Elke maandag wordt er geld meegenomen voor
onze goede doelen-pot. De afgelopen weken
heeft groep 8 € 148,60 opgehaald bij de
verschillende groepen. Samen met de
leerlingenraad zullen we er een mooie
bestemming voor zoeken.
Podiumplanvoorstelling
Voor groep 3/4 is er maandag 15 januari een
voorstelling in het Hunzehuys: Het geheim van
de wilg. Dit is in het kader
van het podiumplan, waarbij
alle groepen in ieder geval
één keer per jaar in
aanraking komen met een
theater/toneelvoorstelling.

Voorlichting tweetalig onderwijs
Regelmatig komen oud-leerlingen even terug op
hun vertrouwde basisschool, bijvoorbeeld om het
rapport te laten zien of gewoon om even te
‘buurten’ . We verdenken sommigen er zelfs van
dat ze met een tikkeltje heimwee terugverlangen
naar die -goed oude- basisschooltijd (maar dat
weten we natuurlijk niet zeker). Woensdag 24
januari komt Harm Oudman iets vertellen over
zijn V.O.-school in het kader van tweetalig
onderwijs. Voor de kinderen van groep 8
interessant voor hun schoolkeuze.
Veiligheid op weg naar school
De weg van huis naar school is voor iedereen
heel verschillend, maar veel kinderen moeten
langs de rotonde provinciale weg N374 /
Molenstraat en het kruispunt
Julianastraat/Molenstraat. Voor kinderen vaak
onoverzichtelijk en complex. We voelen ons
medeverantwoordelijk voor een goede, veilige
reis van en naar onze school; we gaan er vanuit
dat ouders bij deze (en andere) verkeerssituaties
de kinderen meehelpen en daarbij het goede
voorbeeld geven. Heeft u ideeën over een betere
veiligheid op weg naar school, laat het ons
weten; misschien kunnen we het samen voor
‘onze’ kinderen veiliger maken.
Kriebelkwestie
Zo af en toe komt een oplettende ouder melden
dat er hoofdluis is geconstateerd (dank
daarvoor). In deze tijd van mutsen en sjaals is
het heel goed om zo nu en dan deze ‘netelige’
kwestie even thuis te onderzoeken. Op het
moment dat we meerdere signalen ontvangen
(bijvoorbeeld uit eenzelfde groep), zullen we dit
doorgeven aan de desbetreffende ouders.

Schoolzaalvoetbaltoernooi

We zijn dit jaar sportief
begonnen met het
zaalvoetbaltoernooi in
Nieuw-Buinen. In een
sterk bezet toernooi zijn
we derde geworden, een
hele prestatie! Met mooi
samenspel en prachtige
goals hebben we de poulewedstrijden winnend
afgesloten. In de kruisfinales zijn we pas na
strafschoppen verwezen naar de troostwedstrijd
om de 3de en 4de plaats. Deze hebben we
gewonnen! Met dank aan coach meester Richard
en de vele supporters, maar vooral de 3 meiden
en 7 jongens van groep 7 en 8!

Even voorstellen…

Dag iedereen, mijn naam is Jonne Heeling, ik ben
19 jaar en loop dit jaar stage op
de Borgh. Ik ben net begonnen
aan de pabo in Assen en iedere
dinsdag (t/m januari) ben ik te
vinden in groep 1/2a. Hier draai
ik mee in de klas en geef ik zelf
zo nu en dan les. Na januari ga
ik naar een andere groep. Ik vind de Borgh een
gezellige school en heb het hier naar mijn zin. Ik
kijk uit naar de rest van het jaar en hoop veel
ervaring en kennis op te doen. Als u verder nog
wat van mij weten wil, mag u mij natuurlijk altijd
aanspreken 😊. Groetjes Jonne

Van derden: www.actiefborgerodoorn.nl
Onze combi coaches onderwijs & sport lanceren
in samenwerking met enkele andere partijen een
nieuwe website voor alle sport -en cultuur
activiteiten in de Gemeente Borger-Odoorn. Op
www.actiefborgerodoorn.nl vindt u alle
activiteiten waaraan u of uw kind kunt
deelnemen zonder lid te zijn van de
desbetreffende vereniging of organisatie. Met de
lancering van deze website komt er ook een
einde aan de groene flyers die de combi coaches
drie keer per jaar uitdeelden aan alle kinderen.
Voor de doelgroepen 0-4 jaar, 4 t/m 12 jaar,
12+, volwassenen en senioren vindt u alle
activiteiten nu op één website. Het mooie is ook
dat wij niet alle activiteiten heel ver van tevoren
moeten inplannen. Maar bij sneeuw kunnen wij
een wintersportfeest organiseren of bij een
hittegolf een watersportfeest.
Het enige wat wij van u vragen is een account
aan te maken. Als ouder/verzorger kunt u met
één account uw kinderen opgeven voor
activiteiten. Registreren doe je binnen 1 minuut

met je e-mailadres en zodoende krijgt u toegang
tot alle activiteiten. Denk aan activiteiten als het
dreumesuurtje van de bibliotheek, een sportfeest
van de combi coaches of een voetbalmiddag bij
de plaatselijke voetbalvereniging. Met de
lancering van de website hebben wij een kleine
actie. Elke 50e registratie wint namelijk een leuke
prijs. Maak dus snel uw account aan en blijf op
de hoogte van alle activiteiten en indien nodig
geeft u zich direct op.

Van derden: Sport jij ook?

In de week voor de voorjaarsvakantie gaat onze
combi coach onderwijs & sport (Meester Leon)
een enquête afnemen onder de leerlingen uit
groep 4, 5 en 8. In de enquête worden de
volgende vragen gesteld:
- Ben je in het bezit van zwemdiploma’s of volg
je zwemles?
- Lid van een sportvereniging en zo ja welke?
- Ben je geen lid, wat vind je leuk om te doen?
- Doe je iets met muziek, zang, toneel of iets
dergelijks?
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, om te kijken
wat het effect van de belactie van het jaar
daarvoor is geweest. Aan het einde van groep 8
sta je op het punt om naar de middelbare school
te gaan en gaat er hoop veranderen. Verandert
er ook wat in je sportgedrag/ keuze?
Naar aanleiding hiervan worden de ouders
gebeld van de 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 wat de mogelijkheden zijn
om toch te gaan sporten (indien deze wens er
wel is). Samen met het gezin worden acties
opgezet om de reden van inactiviteit aan te
pakken. Hierbij kan het gaan om het gezamenlijk
zoeken naar een passende sport, een aanvraag
bij het Jeugdsportfonds of een logistieke
oplossing als vervoer het probleem is.
Mochten er vragen zijn of wilt u zelf alvast
bellen:
Neem dan gerust contact op met Meester Leon:
l.devries@borger-odoorn.nl of 06-31664240.
Met sportieve groet, Leon de Vries (Combi coach
gemeente Borger-Odoorn)

Van derden: Voorstelling voor peuters en kleuters in de bibliotheken in Borger-Odoorn
Poppentheater Inkipinki heeft een voorstelling gemaakt voor peuters en kleuters geïnspireerd op het
prentenboek van het jaar 2018 ‘Ssst, de tijger slaapt’ van Britta Teckentrup.
Tijger is jarig en zit te wachten op z’n vriendjes om het samen te vieren. Maar het wachten duurt zo
lang dat tijger in slaap valt. De deftige ooievaar, de stoere vos, het iets te drukke muisje, de nuchtere
kikker en de relaxte schildpad staan voor een grote uitdaging: hoe komen ze aan de overkant? Tijger
ligt namelijk ENORM in de weg! En ze willen hem niet wakker maken. Kikker gaat als eerste met een
ballon, maar de andere dieren zien dat niet zo zitten. Elk dier verzint een andere manier om voorbij de
tijger te komen.
Bibliotheek Valthermond
woensdag 7 februari 15.00 uur
Bibliotheek Nieuw Buinen
vrijdag
9 februari 15.45 uur
Bibliotheek Borger
zaterdag 10 februari 11.00 uur
Bibliotheek Odoorn
zaterdag 10 februari 15.00 uur
De voorstelling is gratis.
Om teleurstellingen te voorkomen is het aan te raden om een plaatsje te reserveren door te bellen of
te mailen naar de bibliotheek van je keuze. Zonder reservering ben je welkom zolang er plaats is.

