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14 jan.
15, 17 jan.
22 jan.
23 jan.
25 jan.

AGENDA:

JGZ-spreekuur
Screening groep 2 (assistent-schoolarts)
JGZ-spreekuur
Voorleesochtend
Borghjournaal

Nieuwe leerlingen
In groep 1 hebben we twee
nieuwe leerlingen erbij gekregen.
Merle van Zandwijk en Thomas
Boekestein. Ook hebben we twee
leerlingen in groep 4 mogen begroeten: Romée
Reints en Megan Lammers.
Al voor de vakantie is Zoë Reints ons komen
versterken in groep 5.
Allemaal van harte welkom op de Borgh!
Kerstviering
Tijdens de kerstviering hebben we een collecte
gehouden voor stichting vluchteling. Het
prachtige bedrag van € 485,- (!) is opgehaald; dit
is inmiddels overgemaakt naar de stichting,
namens hen bedankt voor deze gulle gift.

Groeigroep
Al een aantal jaren zien we op de Borgh een
groei in leerlingenaantal. We zijn blij dat zoveel
ouders vertrouwen hebben in het onderwijs dat
we geven en onze kwaliteit en sfeer waarderen.
Op dit moment is een grote groep
jongsten in aantocht, vandaar dat we
bovenschools gevraagd hebben om
mee te denken over formatie en ruimte
om een groeigroep te kunnen starten. Dit kan
betekenen dat de jongsten (ingestroomd vanaf
januari) een eigen groep zouden krijgen. Binnen
de organisatie zijn we druk bezig om dit te
onderzoeken. Als er meer duidelijkheid is over de
concrete invulling en op welke termijn, dan laten
we dat natuurlijk z.s.m. weten.
Sportieve hoogtepunten
Het nieuwe jaar zijn we sportief ook goed
begonnen. Tijdens het jaarlijkse
zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie in NieuwBuinen, is het team van groep 8 kampioen
geworden: een prachtige prestatie! Ook de
trefbalkampioenen troffen elkaar afgelopen week
in Nieuw-Buinen. Het team van de Borgh is daar
3de geworden een heel goed resultaat!

Zaalvoetbalteam

Onderzoekjes groep 2
Jaarlijks worden de kinderen van groep 2 door de
assistent van de schoolarts onderzocht op ogen,
oren en de rest… inmiddels hebben alle ouders
een mail hierover gekregen. Deze screening is
gewoon tijdens schooltijd op 15 en 17 januari.
Voorleesochtend
Als start van de nationale voorleesweken
beginnen we woensdagochtend 23 januari met
het voorlezen in alle groepen. Nu eens niet door
de eigen juf of meester maar door bekende of
minder bekende voorlezers….

Trefbalbalteam
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