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Belangrijke data:
04 september

Eerste schooldag

13 september

Groepen 1-2 theatervoorstelling

18 september

informatieavond groep 5

19 september

Informatieavond groep 6

20 september

Informatieavond groep 7 en 8

Even voorstellen:

Beste ouders,
Via dit eerste Borghbericht van het schooljaar 2017-2018 stel ik mij graag aan u voor.
Mijn naam is Gerdien Wassenaar en per 1 september ben ik de nieuwe directeur van obs De Borgh.
Oorspronkelijk heb ik piano gestudeerd aan het conservatorium en een eigen muziekschool gehad op
Vlieland en in Harlingen. Later heb ik de PABO gedaan, lesgeven is namelijk altijd mijn passie
geweest.
De afgelopen jaren heb ik gewerkt op CBS De Borg in Haren, eerst als leerkracht, daarna als adjunctdirecteur en het laatste halfjaar als waarnemend directeur.

Ik verheug me enorm op mijn nieuwe baan op deze prachtige school. Ik heb kennisgemaakt met het
enthousiaste team en ben uiterst vriendelijk ontvangen door iedereen die ik ben tegengekomen in de
Noordster.
Momenteel woon ik in Groningen en heb twee dochters van 19 en 21 jaar, die beiden aan het
conservatorium te Amsterdam studeren. Mijn thuis is altijd gevuld met muziek, van Bruce Springsteen
tot alle soorten klassieke muziek. Sinds kort speel ik zelf weer cello. Daarnaast lees ik graag en veel,
probeer ik patchworkkleden te maken en geniet van tuinieren en lekker koken.
Ik hoop de komende weken met velen van u kennis te mogen maken, leuk als u me even opzoekt of
als we elkaar de hand kunnen schudden op het plein of in de gangen van de school.
Als u ergens zorgen over heeft, graag iets kwijt wilt of misschien gewoon iets wilt delen, bent u altijd
welkom, mijn deur staat zoveel mogelijk open. Ook kunt u natuurlijk altijd mailen of bellen voor een
afspraak.
Ouders zijn erg belangrijk voor het leren van een kind, en daarom hebben wij elkaar ook nodig. Ik
houd ervan als ouders zich welkom en betrokken voelen en willen meedenken over het reilen en
zeilen van een school.
Samen maken we er vast een heel mooi schooljaar van!
Hartelijke groet,
Gerdien Wassenaar

De drie Gouden Weken
Op de eerste schooldag na een zomervakantie komen alle kinderen nieuwsgierig weer het klaslokaal
binnen.
Ze krijgen een nieuwe leerkracht, een nieuw lokaal en zijn weer onderdeel van een groep kinderen. In
de eerste weken van een schooljaar kunnen de leerkrachten heel veel doen om de sfeer in de groep
positief te beïnvloeden.
In de drie gouden weken bespreken de leerkrachten regelmatig met de kinderen hoe het gaat binnen
en buiten de klas.
Kinderen leren wat ze kunnen doen om het goed te hebben met elkaar. Dit kunnen we positief
beïnvloeden door kinderen veel te laten samenwerken en veel groepsvormende spelletjes en
activiteiten te doen.
Zo kunnen we een groep maken die echt een groep is, waar kinderen rekening houden met elkaars
gevoelens en elkaar goed leren kennen, voor elkaar willen opkomen, elkaar respecteren en begrijpen
dat ze allemaal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de sfeer.

Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

21-10-2017 t/m 29-10-2017
23-12-2017 t/m 07-01-2018
24-02-2018 t/m 04-03-2018
30-03-2018 t/m 02-04-2018
27-04-2018
28-04-2018 t/m 06-05-2018
10-05-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
21-07-2018 t/m 02-09-2018

Margedagen 2017-2018
Maandag 13 november
Dinsdagmiddag 5 december
Vrijdagochtend 22 december
Vrijdagmiddag 22 december
Woensdag 7 februari
Woensdag 21 maart
Vrijdag 1 juni
Donderdagmiddag 14 juni
Donderdagmiddag 19 juli
Vrijdag 20 juli
Extra vakantiedag op maandag 25 juni
Donderdagmiddag 21-12-2017
Vrije middag i.v.m. kerstdiner

groepen 1-4
groepen 1-4
groepen 1-4
groepen 5-8
groepen 1-8
groepen 1-8
groepen 1-8
groepen 1-4
groepen 1-2
groepen 1-8
groepen 1-8
groepen 5-8

Gymtijden 2017-2018
Hieronder het nieuwe gymrooster van aankomend schooljaar.
De gymlessen starten in de eerste schoolweek pas vanaf donderdag 7 september!
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

(Brede school)

(Sporthal)

(Brede school)

(Brede school)

Vakleerkracht:
Irene Gerberts

Vakleerkracht:
Jolanda de Vries

Vakleerkracht:
Irene Gerberts

Vakleerkracht:
Irene Gerberts

Groep 7a
Groep 7b
Groep 6
Groep 5/6
Groep 5
Groep 4a
Groep 3a
Groep 3b

Groep 8a (13.00-13.45 uur)
Groep 8b (13.45-14.30 uur)

Groep 7b
Groep 4b
Groep 6
Groep 5/6
Groep 7a

Groep 4a
Groep 3b
Groep 3a
Groep 4b
Groep 5
‘s Middags les door:
Arno de Haan
Groep 8b
Groep 8a

