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Belangrijke data:
25 september

Informatieavond groep 1/2

26 september

Informatieavond groep 3

27 september

Informatieavond groep 4

04 oktober

Opening Kinderboekenweek: “Gruwelijk eng”

05 oktober

Stakingsdag leraren: school gesloten

11 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek middels een
gezellige boekenbeurs (12.00 tot 13.00 uur)

Staking
Beste ouders,
Zoals deze week aan u gemaild, sluit de school op 5 oktober de deuren. In de bijlage stuur ik nogmaals de
brief van het bestuur die ik anderhalve week geleden ook al mailde.
Het is voor ons niet toegestaan uitzendkrachten in te huren, dit ondermijnt het recht op staken. De school
mag ouders dan ook verzoeken de kinderen gedurende de staking zelf op te vangen.
Ik begrijp dat het u in een moeilijke positie kan brengen, omdat u wellicht zelf geen opvangmogelijkheid
heeft. Ik hoop dan ook dat u als ouders onze actie ondersteunt en samen zoekt naar een mogelijkheid om
elkaars kinderen op te vangen als dit nodig is.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Gerdien Wassenaar,
directeur

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Onlangs hebben wij aan elke leerling van onze school een formulier “Toestemming publicatie foto’s en
video’s” uitgereikt. Denkt u er om deze in te leveren bij de leerkracht of deze mee te nemen tijdens de
informatieavond? Wij hebben van ieder kind het formulier nodig. Ook indien u wel toestemming geeft.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Even voorstellen:
Mijn naam is Harold Lodewegen en ik loop stage in groep 3a. Ik ben
momenteel 3de jaars pabo-student en mijn eerste dagen op de Borgh
waren ontzettend leuk! De kinderwereld zit vol met verassingen en je
maakt elke dag weer iets nieuws mee in de klas. Dat maakt leraarschap nou
zo mooi. Het geeft daarentegen ook veel voldoening als je de leerlingen iets
zinnigs bijbrengt en iets waar ze zelf hun toekomst kunnen creëren. Zoals
ze altijd zeggen: ''jong geleerd, oud gedaan!''.

Hallo! Mijn naam is Claudia Blaauw,
ik ben 26 jaar en ik zit in mijn tweede jaar van de pabo.
Ik vind het ontzettend leuk dat ik stage mag lopen
hier op school in groep 1, De Vissenkom.
Het wordt vast een gezellige en leerzame tijd!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Sanne Raaijmakers en ik ben één van de stagiairs die de
komende maanden op De Borgh rondloopt. Tot januari ben ik te vinden in
groep 4b. Ik ben op dit moment bezig aan mijn derde jaar op de pabo in
Groningen. Hiervoor heb ik 3 jaar bouwkunde gestudeerd, en zet me sterk
in voor meer techniek in de klas. Naast het studeren, ben ik actief in mijn
volleybal- en voetbalvereniging. Houd super veel van creatief bezig zijn;
schilderen, tekenen, schrijven. En breng dit dan ook graag in de klas.
Vind het superleuk dat ik met jullie school mag kennismaken en hier
(hopelijk) veel te leren.

Nieuws vanuit de GGD

GGD ook via WhatsApp te bereiken
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met GGD Groningen. Behalve dit
contactmoment tussen uw kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als
ouder echter altijd te bereiken bij vragen over opvoeding over gezondheid. Vragen stellen
kan óók via WhatsApp. Handig!
GGD Groningen
Telefoon:
050 367 4991
WhatsApp:
06 10565212
Facebook:
facebook.com/ggdgroningen
Website:
www.ggd.groningen.nl

Spreekavonden over vaccinaties
Bij GGD Groningen komen artsen steeds vaker twijfelende ouders tegen: doe ik er goed
aan om mijn kind te vaccineren? Op het consultatiebureau is er beperkt tijd om het hier
uitvoerig over te hebben. Daarom organiseert GGD Groningen drie spreekavonden over
vaccinaties. Aanmelden via vaccinatiebureau@ggd.groningen.nl
Spreekavonden vaccinaties GGD Groningen
Dinsdagavond 26 september in Bedum: om 20:00, De Vlijt 6.
Donderdagavond 28 september in Veendam: om 20:00, Jan Salwaplein 3.
Donderdagavond 5 oktober in Groningen: om 20:00, Eikenlaan 288-6.

Muziek-nieuws:

Jeugd Strijkorkest Westerkwartier - vriendjes en vriendinnetjes dag

Het Jeugd Strijkorkest Westerkwartier nodigt alle jonge strijkers uit de regio uit voor
een spetterende repetitie. Met anderen samen muziek maken is misschien wel het
leukste dat er bestaat. Speel je minimaal 1 jaar viool, altviool, cello of bas? Kom dan
kennismaken en meespelen op zaterdagochtend 7 oktober om 10.15 uur in Zuidhorn.
Neem vooral ook al je vriendjes en vriendinnetjes mee die een strijkinstrument
bespelen.

Deze repetitie is om te ervaren of jij het spelen in een strijkersensemble leuk vindt. Is dat het
geval? Dan kun je na de herfstvakantie gezellig meespelen. Onder de bezielende leiding van
de ervaren viooldocente Oktje Lambermont leer je stap voor stap hoe je samen met anderen
muziek maakt. Elke zaterdagochtend repeteren wij. Uiteraard geven we regelmatig
uitvoeringen. Naast het wekelijkse repeteren en uitvoeringen geven zullen er nog meer
muzikale en creatieve activiteiten gepland worden.

Meer informatie vindt u op de website www.klankenwoord.nl

Met vriendelijke groet,

Oktje Lambermont

