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12 december

Staking leerkrachten: leerlingen vrij!
Margemiddag: alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
’s Avonds: Kerstdiner op school: -inloop 16.45 - 17.00 uur
-diner 17.00 - 18.15 uur
Marge-ochtend groep 1 t/m 4: leerlingen vrij!
Marge-middag groep 5 t/m 8: leerlingen om 12.00 uur vrij!

21 december
22 december
23 december t/m
07 januari

Kerstvakantie: leerlingen vrij!

Sinterklaas
Wat een prachtig Sinterklaasfeest hebben we gehad. Een feestelijke start met livemuziek, waarbij onze
juf Karin sinterklaasliedjes zong. Sinterklaas en zijn Pieten deden heel goed hun best om alle kinderen te
spreken en te vermaken en de kinderen zijn enorm verwend! Wat een goede organisatie, alles was tot in
de puntjes verzorgd. We willen alle ouders die zo hard gewerkt hebben om deze dag tot een prachtig
feest te maken, heel hartelijk bedanken!!

Staking
Aanstaande dinsdag staken leerkrachten in het basisonderwijs. Zoals deze week aan u gemaild, staken de
leerkrachten van de Borgh ook deze dag en is de school gesloten. Tijdens de vorige staking op 5 oktober,
was er een manifestatie in het Stadspark, waar ons team ook vertegenwoordigd was. Op dinsdag zijn
er kleinere pop-up-acties in de stad Groningen en Leeuwarden en ook daar zullen leerkrachten van onze
school hun stem laten horen.

Een update vanuit de OR
Sinterklaas is weer in Spanje, nadat wij een fantastisch feest hebben gevierd met elkaar. De kinderen
hebben genoten en kijken vast alweer uit naar volgend jaar. Samen met de school heeft de
Sinterklaascommissie van de OR haar uiterste best gedaan om er een geslaagd feest van te maken.
Achter de schermen werden er maandenlang plannen gemaakt, overleg gepleegd met alle betrokkenen
en werd Sinterklaas een beetje geholpen met het inkopen van alle cadeaus. Zo kreeg elke klas een
groepscadeau en daarnaast kregen de jongste kinderen een cadeau uit de zak van Sint en Piet en de
oudste kinderen een bedrag om een cadeau te kopen voor het lootje dat ze hadden getrokken.
Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het volgende feest alweer in volle gang. De komende periode
staat in het teken van het Kerstfeest. De Kerstcommissie versiert de school en hopelijk treffen we u
tijdens de Kerstviering op school. Houd het Borghbericht in de gaten voor meer informatie hierover.
U begrijpt, de OR zit niet stil. Het bestuur komt eens per maand bij elkaar om lopende zaken te
bespreken. We vergaderen als voltallig OR (het bestuur én alle groepsouders) eens per zes weken. We
bespreken dan de feesten en andere dingen die van belang zijn, zoals oud papier, communicatie etc. De
groepsouders nemen zitting in een van de feestcommissies. In elke feestcommissie nemen ook een aantal
leerkrachten plaats om de communicatie tussen school en de OR zo goed mogelijk te laten verlopen.
Daarnaast vindt er een aantal keren per schooljaar een overleg plaats tussen de directie, de OR en de MR.
Het bestuur van de OR heeft zich als doel gesteld om de communicatie te verbeteren en zichtbaarder te
zijn voor de ouders. Het lijkt ons goed u op de hoogte te houden van de besteding van de vrijwillige
ouderbijdrage. Daarom zult u vanaf nu regelmatig een update van de OR aantreffen in dit Borghbericht.
Mocht u vragen, tips en/of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. U kunt ons bereiken via
ordeborgh@hotmail.com.
Bestuur van Stichting OR De Borgh,
Marije Kuis (secretaris), Anita Dijkstra (penningmeester), Saskia Schutte (algemeen bestuurslid) en Lizanne
Groeneweg (voorzitter).

Kerstdiner
Op donderdag 21 december hebben we weer traditiegetrouw een Kerstdiner samen met de kinderen. De
kinderen zijn deze dag om 12 uur vrij.
We vragen u of u zich wilt intekenen voor het maken van een gerecht. U kunt uw keuze voor een
kerstgerecht vanaf maandag 11 december opgeven op de inschrijflijst naast het lokaal.
Wij zouden het fijn vinden als de hapjes en drankjes zo gezond mogelijk zijn. Hier zijn genoeg ideeën voor
te vinden op internet.
Vanaf 16.45 uur kunt u de gerechten in de klas neer zetten. Het
bestek en servies voor de gerechten graag voorzien van naam.
(Voorgaande jaren bleef er nogal eens wat liggen).
Wij vragen u voor het kerstdiner binnen te komen via de
hoofdingang. Ons Kerstkoor verwelkomt jullie bij binnenkomst. Op
donderdagochtend treedt het Kerstkoor op voor alle groepen op
desbetreffende leerpleinen. De zoen en zoef is die avond gesloten.
Gelieve niet eerder komen, anders moeten de kinderen te lang wachten.
Het Kerstdiner start om 17.00 uur in de klas.
Tijdens het kerstdiner van de kinderen kunnen ouders/begeleiders tegen een kleine vergoeding een
drankje halen. Dit kan in de personeelskamer van de Noordster, op de eerste verdieping.
Om 18.15 uur is het feest afgelopen en kunt u uw kind weer uit de klas ophalen.
Van belang is:
Vergeet niet om een bord, beker, mes, vork en lepel mee te geven aan uw kind, ook voorzien van een
naam. Deze graag inleveren bij de leerkracht voor woensdag 20 december.

Jas kwijt
Op dinsdag 5 december is Roan uit groep 5, zijn jas kwijt geraakt. Er bleef diezelfde dag ook een jas liggen
van iemand anders. We gingen er van uit dat iemand per ongeluk de verkeerde jas mee had genomen.
Echter, deze week is Roans jas nog niet terug.
Ook is hij niet bij de balie met gevonden voorwerpen teruggebracht. Heeft iemand de jas misschien
ergens gezien binnen school of gevonden?
Het is een zwarte jas met een nep-bontkraag. De binnenvoering heeft teddybeer-achtige stof.
Graag inleveren bij groep 5. Alvast bedankt.

Container oud papier
In het weekend van 9 december kunt u uw oud papier ook zelf wegbrengen als u de oud papier wagen
heeft gemist, dit kan in een container op het volgende adres:
Ter Veer transport, Zuiderweg 3, Zuidhorn.

Dat kan in dit weekend op vrijdagmiddag, zaterdag en zondag.
Alvast bedankt.

