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Belangrijke data:
18 september

informatieavond groep 5

19 september

Informatieavond groep 6

20 september

Informatieavond groep 7 en 8

25 september

Informatieavond groep 1/2

26 september

Informatieavond groep 3

27 september

Informatieavond groep 4

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Beste ouders,
Vanaf 2018 is het noodzakelijk dat wij als school voldoen aan de nieuwe regelgeving op het gebied van
privacy. Wij lopen daar nu iets op vooruit, door u een brief te sturen (zie bijlage bij dit Borghbericht) met
daarin toestemmingsverklaring voor bijvoorbeeld het plaatsen van foto's in een Borghbericht of op onze
site.
Uw zoon of dochter heeft de privacyverklaring vandaag mee naar huis gekregen (groep 5 t/m8) of krijgt
deze begin volgende week mee naar huis (gr 1 t/m 4).
Wilt u uw keuze aangeven op het formulier en deze getekend meenemen naar de informatieavond? Daar
verzamelen de leerkrachten de brieven. Wij hebben van ieder kind het formulier nodig.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
Gerdien Wassenaar, directeur

Kinderboekenweek 2018
Op woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek.

‘Gruwelijk eng!’

Dit jaar is het thema
Vanzelfsprekend besteden wij op de Borgh hier ook weer extra aandacht aan.
De leeswerkgroep heeft allerlei activiteiten bedacht om van deze week een griezelig (voor-)leesfeest te
maken.
Voor de aankleding van het podium zijn wij op zoek naar grote kussens of zitzakken, waarop de kinderen
met de hele groep hun griezelige boeken kunnen lezen. De leerkrachten van de leeswerkgroep zorgen
voor een spannende opstelling. Op de dag dat zij aan de beurt zijn om op het podium te lezen, vragen wij
aan de kinderen om een zaklantaarn, voorzien van naam, mee te nemen. Hiervan worden de leerlingen
t.z.t. door de eigen leerkracht op de hoogte gebracht.
Ter afsluiting van de Kinderboekenweek is er een ‘boekenbeurs’. Alle leerlingen van de groepen 4 tot en
met 8 mogen in of in de buurt van de eigen groep, boeken verkopen. De boekenbeurs is op woensdag 11
oktober en duurt van 12.00 tot 13.00 uur.
Voor deze kinderen geldt die dag: neem een gruwelijk eng kleedje mee en vanzelfsprekend alle boeken
die je wilt verkopen, voorzien van een prijs.
Leerlingen uit de groepen 1 tot en met 3 kunnen vanaf 12.00 worden opgehaald om onder begeleiding
boeken te kopen.
Vanwege het grandioze succes vorig schooljaar, gaan wij ook dit jaar weer ‘bakken voor boeken’!
Van de opbrengst hebben wij voor alle groepen o.a. prachtige toneelleesboeken aan kunnen schaffen.
Daarom vragen wij opnieuw ouderhulp voor het bakken van veel kleinere pannenkoeken.
Vanaf maandag 25 september zal er bij iedere groep een intekenlijst hangen. Wij hopen op jullie
medewerking!
Voor het klaarzetten en de verkoop van de pannenkoeken zoeken wij nog 4 ouders, die ons vanaf 11.30
uur willen helpen.
Opgeven kan bij de leden van de werkgroep, of via de mail J.vanmanen@westerwijs.nl.
Aanleveren van zitzakken of grote kussens kan op dinsdagmiddag 3 oktober, vanaf 14.30 uur.
De leeswerkgroep: Ina (gr. 2 Vlindertuin), Doortje (gr.3) en Jantina (gr. 6)

Even voorstellen:
Hallo!
Ik ben Ananda Wolf en loop de komende maanden stage bij Ina in de
Vlindertuin (groep 2). Het betreft mijn Lio-stage, ik zit in de laatste fase van
de tweejarige pabo-top opleiding aan de Hanzehogeschool Groningen. Vorig
jaar heb ik stagegelopen bij Esther in de Vissenkom (groep 1), hier heb ik het
erg naar mijn zin gehad. Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik dezelfde groep
nu weer heb, het is prettig dat de kinderen en ik elkaar al kennen en ik vind
het interessant om hun ontwikkeling verder te volgen.
Ik ben aanwezig op maandag en dinsdag, daarnaast ben ik bezig met mijn
afstudeer-onderzoek bij De Borgh. Ik verwacht dit jaar af te studeren en ook
de komende periode weer een gezellige, leerzame tijd bij De Borgh te
hebben!

Hoi jongens en meisjes,
Sinds afgelopen maandag loop ik stage bij jullie op school in groep 8B. Ik volg de opleiding PABO, een
opleiding waar je leert om juf of meester te worden.
Dit is mijn derde jaar, hierna moet ik nog één jaar en dan ben ik officieel juf!
Ik ben 19 jaar oud en ik woon nog lekker thuis bij mijn ouders in Grootegast. Mijn hobby's zijn
volleyballen, sporten in de sportschool, winkelen en knuffelen met m'n hondje.
Ik hoop op een gezellige tijd met jullie!

Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO)
Mijn naam is Tjarda Nieuwenhuis uit Den Ham bij Aduard. Met gezin en familie
hebben we een melkveehouderijbedrijf. Verder beoefen ik taekwondo en speel
waldhoorn. Al ruim 20 jaar geef ik GVO les op diverse scholen.
Op de Borgh kunnen de kinderen van groep 6 en 7 ervoor kiezen om iedere week
een uurtje GVO of HVO te volgen. GVO staat voor Godsdienstig Vormings
Onderwijs. Eén van de kerndoelen van het openbaar onderwijs is nadrukkelijk
aandacht
te
schenken
aan
de
verschillende
godsdienstige,
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de samenleving. De
inhoud en de aandachtspunten van de GVO-lessen sluiten hier goed bij aan. Het doel is namelijk door
middel van een introductie op beeld- of betekenisverhalen, feesten en symbolen de leerlingen in contact
te brengen met hoofdmomenten van godsdiensten en levensbeschouwelijke overtuigingen, zoals die in
onze cultuur en in andere culturen voorkomen. Zo leren kinderen open te staan voor andere
levensovertuigingen en daar tolerant mee om te gaan.
Het jaarthema voor dit schooljaar is: ‘Ik ga op reis en neem mee’. Je kunt op verschillende manieren reizen.
Je kunt de hele wereld rondreizen en alle landen bezoeken, maar je kunt ook naar binnen in jezelf reizen.
Als we reizen zien en leren we veel. Dat zijn levenslessen die we mee nemen. Hoe wordt dat in de praktijk
ingevuld: Er zijn veel (bijbelse) reisverhalen, denk aan Abraham en Mozes. Thema’s die daar bij horen zijn
bijvoorbeeld vertrouwen, vrijheid en samenwerking.
Het is belangrijk verhalen betekenis te geven en ze te verbinden met je eigen leefwereld. Eigen ervaringen
en verhalen krijgen daarom ook een belangrijke plaats in het godsdienstonderwijs. Het gaat dus om meer
dan het reproduceren van feiten, maar om een leeftocht voor onderweg.
Als er nog vragen zijn dan kunt u mij gerust mailen: tjarda_n @hotmail.com
Met vriendelijke groet Tjarda Nieuwenhuis (Leerkracht GVO)

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)
Vanaf dinsdag 19 september beginnen de HVO lessen voor groep 6 en 7 weer. De kinderen uit groep 7
hebben al een jaar HVO of GVO achter de rug, voor de kinderen in groep 6 is het nieuw.
Wat is HVO nou precies en wie ben ik?
Ik heet Richt en ik ben nu sinds vier jaar HVO juf. Ik geef les op 10 verschillende basisscholen in de
provincie Groningen, en op dinsdagmorgen ben ik in Zuidhorn. Mijn lievelingseten is Sushi en ik hou erg
van in de natuur zijn.
Het leukst van HVO vind ik dat we samen beslissen waar we het over hebben en dat ik daar dan lessen bij
mag verzinnen. Vorig jaar hebben we het bijvoorbeeld over gamen gehad.
We hebben gekeken naar hoeveel iedereen in de groep gamet, en nagedacht over wat je zou kunnen
doen als je graag minder, of juist meer wilt gamen.
Bij HVO leer je keuzes maken voor je eigen leven. Dat doen we door te praten
over dingen die je meemaakt, maar ook op andere manieren. Ik ben ook
toneeljuf, dus we doen veel drama oefeningen. Maar ook tekenen en schrijven,
en allemaal spelletjes waardoor je elkaar beter leert kennen. Vorig jaar hebben
we in groep 7 zelfs een filmpje gemaakt.
Ik ben erg benieuwd hoe het gaat met de leerlingen in groep 7 en verheug me
er op om de kinderen van groep 6 te ontmoeten.

Hartelijke groet, Richt Bouma (Leerkracht HVO)

Nieuws vanuit het L.O.T.:
Afgelopen woensdag zijn de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Er is in 1 groep hoofdluis
geconstateerd. Een aantal kinderen zijn niet gecontroleerd omdat ze afwezig waren. Als L.O.T. hebben
wij als doel om hoofdluis op school zo snel mogelijk de baas te worden zodat op die manier een grote
uitbraak wordt voorkomen. Om dat te realiseren blijven wij dringend op zoek naar nieuwe hulpouders.
Wie wil ons meehelpen? Mail naar villa-vera@hotmail.com of avrieswijk@hotmail.com
Met vriendelijke groet,
Saskia Schutte en Annemieke Stevens,
L.O.T.
We controleren op:
1 november 2017
10 januari 2018
7 maart 2018
9 mei 2018

