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Kerstvakantie: leerlingen vrij!
Nationale voorleesdagen

Aan het einde van 2017….
Beste ouders,
In dit laatste Borghbericht van 2017 kijk ik graag met u terug op het afgelopen jaar en blik ik vast vooruit
naar 2018.
Ik ben nu een aantal maanden als directeur op onze prachtige school aan het werk en ik geniet er dagelijks
van. Wat een lieve kinderen en fijne collega’s om dagelijks mee te werken! Ook met u, de ouders en
verzorgers van onze kinderen, heb ik vaak en goed contact. Ik waardeer het enorm wanneer ouders de
moeite nemen om bij mij te komen met hun zorgen of juist om iets positiefs te zeggen over wat er gebeurd
is.
In 2017 is er veel gebeurd op onze school. Zelf heb ik niet alles meegemaakt daarvan, maar in ieder geval
heeft u afscheid genomen van Annemarie, die jarenlang als directeur werkzaam was op onze school. De
afgelopen maanden hebben we blije en verdrietige dingen meegemaakt.
Het meest aangrijpende was het overlijden van Bernard Timmer, vader van Sil en Len. Het heeft ons diep
geraakt. In deze tijd met veel dagen die mensen het liefst met hun dierbaren doorbrengen, zal het gemis
extra groot zijn.
In ons team is er ook veel gebeurd. Zo is Joyce Nijssen al geruime tijd ziek. Ook Merel Dijkstra is nog
onvoldoende hersteld om weer te kunnen werken. De griep heerste al vroeg, waardoor we soms - bij
gebrek aan invallers - genoodzaakt waren om groepen te verdelen. Het gebrek aan leerkrachten in het
basisonderwijs, naast de grote werkdruk en het verschil in salaris met het voortgezet onderwijs, heeft veel
leerkrachten doen besluiten twee dagen te staken. Ik wil u enorm bedanken voor de steunbetuigingen en
de soepele manier waarop u met elkaar de opvang voor de kinderen tijdens de dagen geregeld heeft.
Er was ook vrolijk nieuws, want Lisa Koning heeft een prachtige dochter gekregen, Tess. Ze keert na de
kerstvakantie terug van haar zwangerschapsverlof. Dit jaar hadden we ook nieuwe gezichten in ons team.
Selina Lahuis heeft vanaf de zomer bij ons gewerkt, tot volle tevredenheid! Helaas hebben we gisteren
voorlopig afscheid van haar genomen. Jessica Floor werkt in groep 6 voor juf Joyce. Ze raakt al helemaal
ingeburgerd op onze school. Juf Lara keerde kortstondig terug, maar heeft helaas ook afscheid genomen,
omdat ze een fulltime baan kon krijgen elders.

Het leerlingenaantal op onze school groeit gestaag door. Niet alleen 4-jarigen worden ingeschreven, maar
we hebben de afgelopen tijd ook oudere kinderen mogen verwelkomen, onder wie enkele kinderen uit
Syrië. We grijpen deze kans aan om kinderen kennis te laten maken met elkaars cultuur. Zo hebben wij
gisteren tijdens het kerstdiner genoten van verschillende buitenlandse gerechten. Er zijn zoveel
aanmeldingen, dat we in maart starten met een vijfde kleutergroep. Deze groep zal gehuisvest worden op
de benedenverdieping. We moeten daardoor tijdelijk schipperen met de ruimte, maar we hebben het
mooie vooruitzicht dat er twee nieuwe lokalen bijkomen op de tweede verdieping. Het streven is dat deze
na de zomervakantie in gebruik genomen kunnen worden, maar we houden er rekening mee dat de bouw
wel tot de herfstvakantie kan duren.
Op vele momenten heb ik gezien hoe hard er wordt gewerkt door de ouders van De Borgh. Fantastisch om
mee te maken dat zoveel ouders betrokken zijn en vele uren steken in het organiseren van de verschillende
activiteiten. Dat bleek gisteren weer bij het gezellige kerstfeest, maar ook tijdens Sinterklaas en de
Kinderboekenweek hebben veel ouders hard gewerkt. De ouderraad is op deze school zeer actief en daar
profiteren alle kinderen en teamleden van. Ook zijn er ouders die meedenken en praten over het beleid van
onze school. Samen met een vertegenwoordiging van het personeel hebben zij zitting in de MR. Ik
waardeer ook hun inzet enorm.
Dan zijn er nog de helpende ouders op het plein, die wekelijks in weer en wind klaarstaan om samen met
de leerkrachten toezicht te houden tijdens de pauzes, geweldig dat zij hier de tijd voor vrijmaken!

In 2018 gaan wij, team van de Borgh, in samenwerking met u, verder op pad,
op weg naar…
-

een nog veiliger klimaat voor onze kinderen, onder andere door
schoolbreed duidelijke gedragsverwachtingen en consequenties
met elkaar af te spreken;

-

kritisch kijken naar onze werkzaamheden in verband met de werkdruk;

-

nog boeiender onderwijs aan uw kinderen te geven onder andere met behulp van coöperatief leren
en meer differentiatie in instructie en verwerking;

-

nog meer aandacht voor ICT, onder andere door veel te investeren in hardware en een start te
maken met leren programmeren. Ook hebben we enkele licenties aangeschaft, waardoor we nog
beter gebruik kunnen maken van adaptieve software in de lessen;

-

als team vinden we een professionele cultuur belangrijk, een cultuur waarin we elkaar op een goede
manier kunnen en durven aan te spreken op gemaakte afspraken. We hebben in februari onze
eerste gezamenlijke studiedag, waarin we onder andere gaan werken aan deze professionele
houding.

-

er wordt een rekenonderzoek uitgevoerd door meester Lennart en juf Maike, samen met stagiaires
van de Hanzehogeschool. Zij gaan onderzoeken hoe wij tijdens rekenlessen beter rekening kunnen
houden met de verschillende onderwijsbehoeftes van onze leerlingen;

-

we kiezen een nieuwe taalmethode, een methode voor natuur en techniek en we starten met een
nieuwe muziekmethode;

-

we krijgen scholing op het gebied van begrijpend lezen, zodat wij nog betere resultaten kunnen
halen. Goed kunnen begrijpend lezen is een voorwaarde voor schoolsucces!

… zodat we van onze al zeer mooie school een nóg betere school kunnen maken waarin we allemaal onze
talenten en passie kunnen inzetten voor het leren en welbevinden van onze kinderen!

Ik wens u allen een hele fijne Kerst, en een goed start van het nieuwe

jaar. Ik hoop u gezond terug te zien aan het begin van het nieuwe jaar!

Gerdien Wassenaar, directeur

E

en kerstgroet vanuit de OR

De Kerstvakantie staat voor de deur en via deze weg willen we de
leerlingen, ouders en medewerkers van obs De Borgh een prettig
Kerstfeest wensen en alvast een stralend nieuwjaar!
Tijdens het Kerstfeest hebben de leerkrachten en
onderwijsondersteunend personeel van obs De Borgh een kleine
attentie aangeboden gekregen van de MR en OR (zie foto). Wij wilden
hen daarmee laten weten dat wij hun inzet voor onze kinderen erg
waarderen.
Wij hebben al veel gelden van de vrijwillige ouderbijdrage mogen
ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Met deze gelden organiseren wij
alle feesten op school; zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, De
Avondvierdaagse en het jaarlijkse eindfeest. Tevens komt het geld ten
goede aan het ondersteunen van culturele activiteiten, aanschaf van
nieuw spelmateriaal, ect.
Mocht het u ontschoten zijn: de vrijwillige ouderbijdrage is €25,- per
kind. U kunt dit overmaken op: NL89RABO0375860649 t.a.v. Stichting
OR obs De Borgh, Zuidhorn. Alvast hartelijk dank.
Tot in het nieuwe jaar!
Bestuur van Stichting OR De Borgh,
Marije Kuis (secretaris), Anita Dijkstra (penningmeester), Saskia Schutte (algemeen bestuurslid)
en Lizanne Groeneweg (voorzitter)

Oud papier
Hier vindt u een korte update van de oud papier opbrengst:
De opbrengsten van oktober en november zijn binnen. December moet nog binnen komen.
Totaal hebben de ophalers 10.520 kg papier opgehaald.
De opbrengst tot nu toe € 870,- !!!
Bedankt voor uw bijdrage hieraan!

Schoolschaaktoernooi
Vorige week vrijdag was het traditionele schoolschaaktoernooi van De Borgh. Wie mocht zich dit jaar tot
‘schaakkoning’ van De Borgh kronen? Om 13.00 uur barstte de strijd om de felbegeerde wisselbeker los.
Het deelnemers veld bestond uit kinderen van groep 3 t/m 8 en er werden zoveel mogelijk partijen
gespeeld. Na afloop van het toernooi ging iedereen met een mooi certificaat naar huis, maar er kon er
natuurlijk maar één de echte winnaar zijn en dat was Arjan de Vries uit groep 8b. Hij prolongeerde
hiermee zijn titel en mocht de wisseltrofee weer mee naar huis nemen. Gefeliciteerd Arjan, goed
gedaan!
De planning is om vanaf februari weer te starten met schaaklessen. Er is genoeg animo, leuk! De lessen
zullen worden gegeven op een aantal vrijdagmiddagen na schooltijd en worden gegeven door Bas
Temmink. Om de lessen tot een succes te maken is hij wel op zoek naar een ‘assistent’. Kennis van
schaken is hierbij meegenomen, maar niet noodzakelijk. Mocht u af en toe op vrijdagmiddag van 14.45
tot 15.45 uur kunnen helpen, dan horen wij dat graag. U kunt dit doorgeven aan meester Lennart
(l.wolthoff@westerwijs.nl)
De informatie over hoe u uw kind kunt opgeven voor de schaaklessen en de data van de lessen volgen
begin januari.

Het team van obs de Borgh wenst u
fijne feestdagen
en een prettige jaarwisseling!

We zien u graag terug op maandag 8 januari!

