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In deze nieuwsbrief:
•
Nieuwe leerling
•
Leerlingenraad
•
Voorleeswedstrijd bovenbouw
•
Vooruit kijken naar kerst
•
Screening groep 2
•
Ingezonden brief (van sinterklaas)
•
Notulen leerlingenraad

Nieuwe leerling
Helemaal uit het verre Brabant
is Cailyn van Bladel komen
aanwaaien op onze school. Ze
zit in groep 3. Cailyn van harte
welkom op de Borgh!
Leerlingenraad

De leerlingenraad is bij elkaar geweest.
Een uitgebreid verslag is onder aan deze
nieuwsbrief te lezen.
Voorleeswedstrijd bovenbouw
Donderdag 3 december heeft de
bovenbouw de jaarlijkse voorleeswedstrijd.
Wie mag dit schooljaar onze school
vertegenwoordigen op de gemeentelijke
voorleeskampioenschappen? U leest het in
het volgende Borghjournaal.

Agenda:
1 dec.
3 dec.
4 dec.
8 dec.
10 dec.
11 dec.

Jeugdverpleegkundige voor gr. 2
Voorleeswedstrijd
Sinterklaasfeest
Jeugdverpleegkundige voor gr. 2
Schoolraad 20.00 uur
Borghjournaal

Vooruit kijken naar kerst
Vanaf volgende week starten we met de
adventsperiode: elke week een lichtje op
weg naar het kerstfeest. Dit jaar niet een
herderstocht of overvolle kerstviering in de
kerk, maar een mooi feest in de eigen
groep op donderdagavond 17 december
van 18.30 – 19.30 uur. We kijken dan naar
een zelfgemaakte film waar alle groepen
aan hebben meegewerkt (deze zullen we
via de Parro-app natuurlijk ook met jullie
delen). We zullen
zingen, lezen en
luisteren naar het
verhaal van de
geboorte van Jezus.
Sceening groep 2
De jeugdverpleegkundige komt 1 en 8
december voor de kinderen van groep 2.
Ouders krijgen hier digitaal bericht van.

Ingezonden brief van sinterklaas
Lieve kinderen,
Alles gaat een beetje anders in deze tijd. Zo werk ik vanuit huis niet voor de gezelligheid.
Dat lijkt me voor nu een beetje beter; in deze maanden van anderhalve meter!
Natuurlijk vieren we wel gewoon een feest.
Ook al ben ik er op 4 december niet bij geweest
Geen intocht op het schoolplein, helaas. Dat is dit jaar niet goed voor sinterklaas.
Dus ook geen ouders, heel massaal. Het is voor nu wel even een beetje kaal.
Hoor ik jullie een verdrietig zuchtje slaken.
Ik probeer op 4 december echt nog wel eventjes ‘contact’ te maken.
Ja, bij jullie op school (dat wordt een pret) heb ik ook presentjes neergezet.
Groep 1 t/m 4 zoekt zelf een mooi cadeautje.
Groep 5 t/m 8 heeft surprises voor het lootje.
Vanaf maandag 30 november is de surprisekamer daarvoor open.
Alleen de kinderen mogen dan naar binnen lopen.
Om hun surprise en gedichten, velen in getal, neer te zetten boven in de hal.
De bovenbouw-kinderen feesten ’s middags gewoon nog even door.
De jongsten hoeven alleen ’s ochtends, hoor.
En dan hopen we voor volgend jaar: Een heel groot feest gewoon weer met elkaar.
Dag hoor,

de sint.

Thuiswerkcomputer
Sint
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Notulen leerlingenraad
•
Welkom
Meester Koen heet iedereen welkom. Speciaal welkom voor Luke, hij is de
vervanger van Amy uit groep 8 vandaag.
•
Notulen
We nemen de notulen van de vorige keer door. De meeste zaken zijn
afgehandeld. Enkele komen terug in deze vergadering.
•
Uit de groepen
[Groep 8]
•
Twee vragen over het voetbalpleintje: Kan er ook aan de andere kant nog een betonnen
muurtje komen (kan het water dan wel weg en wordt het niet een soort pannakooi) en kan er een
zachtere ondergrond op komen (dit is waarschijnlijk erg duur en voetbalt/basketbalt niet echt fijn).
Meester Koen gaat in overleg met meester Niels, de combi-coach die daar over gaat.
•
Dan kan in dat overleg ook gekeken worden wat er al kan gebeuren aan een nieuw speelplein,
er komt (hopelijk) binnenkort geld vrij hiervoor.
•
Er wordt in de media gesproken over een extra kerstvakantie-week, hoe zit dat? Op dit
moment is daar nog geen duidelijkheid over. De eerst volgende persconferentie zal hier misschien iets
over gezegd worden. De vraag is dan ook of het een vakantieweek is of een thuiswerkweek en of dit
geldt voor al het onderwijs of alleen voor het V.O.
[groep 2]
•
Er is leuk nieuws in groep 2: juf Karin verwacht een baby, dat is leuk en ook wel spannend.
•
Vandaag mag de schoen gezet worden, ook al zo spannend.
•
De werkjes gaan over de stoomboot van sinterklaas en natuurlijk kijken we vaak naar het
sinterklaasjournaal.
•
Er komen een paar kinderen van 1B in groep 2, dat vinden we gezellig! Meer kinderen om
mee te spelen.
[Groep 5/6A]
•
Het meeste zand en blad wordt weggehaald op de schoolpleinen, maar bij het voetbalveldje
niet. Vooral het oude blad is erg glad. Meester Koen zal aan Luc vragen of daar ook geveegd kan
worden.
•
Groep 5 moet af en toe wisselen van plein in de grote pauze, dat is soms wat verwarrend. We
doen dit omdat het anders zo druk wordt aan een kant van de pleinen.
[groep 6B/7]
•
Zou er ander Wc-papier kunnen komen, dit is niet echt stevig. In de handdoekrollen is
inmiddels ander papier gekomen.
•
Er blijven nog wel eens wat jassen slingeren buiten, maar ook in de hal. Het is dus goed dat
iedereen zijn/haar eigen jas goed opruimt.
•
Bij het verbeteren van het plein zouden er ook misschien klimdingen kunnen komen en nog
wat extra softballen.
•
De pleinwacht is soms iets later, omdat de speelgoedkar mee naar buiten moet. Even geduld
dus.
•
De grote gaten in het gras zijn leuk om in te spelen en soms ook lastig omdat je er niet meer
kunt voetballen. Goed uitkijken dus!
•
De planten op de heuvel worden nog al eens vertrapt, we moeten voorzichtig zijn anders
komen ze in de lente niet meer op.
[Groep 3]
•
In de middenbouw zouden we nog graag wat hockeysticks willen. Dat wordt geregeld.
•
De deurklink is wat te hoog, deze kan helaas niet naar beneden, maar misschien kunnen we
een klein stoofje bij de deur zetten.
•
Er is iemand geweest voor het witte hek. Binnenkort wordt deze verplaatst.
[Groep 4]
•
We moeten voorzichtig zijn met het speelgoed, het is net nieuw, het zou jammer zijn als het
weg moet of kapot gaat.
•
En we moeten het gebruiken waar het voor bedoeld is.
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[Meesters/juffen]
•
Bij het voetballen met de zachte ballen kun je heel goed de kleine doeltjes gebruiken, de
kinderen van groep 8 hebben deze in elkaar gezet.
•
We hebben wat Corona-proof ideeën over de kerstviering. Zo gaan we met alle groepen een
kerstfilm(pje) maken en vieren we het in de eigen groep op de avond van donderdag 17 december.
•
We moeten goed opletten bij de bomen en struiken, deze moeten wel heel blijven anders
hebben we geen leuke groenstrook meer.
•
Samen met de andere scholen en meester Niels hopen we binnenkort geld te krijgen voor het
schoolplein.
•
Ook komt er een zonnedoek boven de zandbak (voor in de zomer). Het geld hiervoor wordt
gesponsord door de stichting ‘samenloop voor hoop’. Dat is superfijn!
•
Vorige keer hebben we bedacht om elke leerlingenraad een roos te geven aan iemand die dat
nodig heeft of verdiend. Vandaag hebben we bedacht dat Lotte en Eline een roos krijgen, omdat ze
een lange tijd thuis moeten blijven vanwege Corona. Iedereen vindt dat een goed plan.

