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Belangrijke data:
19 maart

MR vergadering 19.30 uur

21 maart

Margedag: leerlingen vrij!

23 maart

Borghtheater groep 1 Berenhol

28 maart

Bord beker bestek eierdopje lepeltje mee

29 maart

Paasontbijt

30 maart t/m 02 april

Paasvakantie: leerlingen vrij!

6 april

Borghtheater groep 3b

13 april

Borghtheater groep 7b

Margedag aanstaande woensdag
Aanstaande woensdag is er een margedag voor alle kinderen van de Borgh en het Anker, alle leerlingen
zijn dan vrij. De jaarlijkse gezamenlijke onderwijsdag wordt dan georganiseerd.
Dit jaar gaan alle medewerkers van de scholen van de nieuwe stichting Quadraten (meer dan 500
mensen!) een kijkje nemen in elkaars school. Op vijf locaties vinden vele workshops plaats, die worden
georganiseerd door leerkrachten en andere medewerkers van de scholen. Ons gebouw, de Noordster, is
één van die locaties. We verwachten zo’n honderd medewerkers te ontvangen die dag.

Nieuws vanuit het LOT: LuizenOpsporingsTeam
Elke woensdag na een schoolvakantie wordt er op school op luizen gecontroleerd.
Om het controleren makkelijk en snel te kunnen doen, vragen we u om op deze woensdagen zuinig met
de gel te zijn en geen ingewikkelde vlechtwerken te maken.
Afgelopen woensdag zijn er in een aantal groepen luizen gevonden.
Wees alert op kriebel en controleer regelmatig de haren van je kind met
een speciale netenkam. Alleen samen kunnen we zo voorkomen dat er een
luizenuitbraak komt.
Meer informatie (en een informatief filmpje) staat op de website van onze school:
http://www.deborgh.nl/Informatie/Commissies/Luizencommissie.aspx
Wil je meehelpen in het LOT? We hebben nog een aantal mensen nodig.
Namens het LOT, bedankt voor de medewerking.
Annemieke Stevens, avrieswijk@hotmail.com
Saskia Schutte, villa-vera@hotmail.com

Bewegingsmoment tijdens de lessen
Bewegen tijdens en tussen lessen door helpt kinderen om zich beter te concentreren, betrokken te blijven
tijdens de les en er worden door het bewegen meer verbindingen in de hersenen gemaakt. En bewegen is
natuurlijk gezond! Enkele leerkrachten volgen dit jaar de cursus Met Sprongen Vooruit, waarbij
rekenvaardigheden al bewegend worden aangeleerd. Natuurlijk doen we ook vaak Energizers gedurende
de dag.
Sinds deze week komen Freek en Jurgen, onze stagiaires Sport en Bewegen, in de
groepen 3 t/m 8 om enkele minuten een bewegingsoefening te doen. Ze gaan dit
enkele weken achter elkaar doen. Elke week komt er een ander bewegingsspelletje,
zodat er na verloop van tijd een repertoire aan bewegingsmomenten is opgebouwd.
Leerkrachten kunnen dan zelf deze momenten steeds weer even herhalen. Dit alles in
het kader van De Gezonde School! Bij het vignet Gezonde School horen meerdere
vignetten, waaronder ook het vignet Bewegen. We gaan proberen om met onze
school aan de doelstellingen die achter dit Vignet horen te halen. Mocht dat lukken dan gaan we met het
geld dat we daarvoor krijgen speelgoed kopen voor op het plein.

Aanpak werkdruk op de Borgh
Er komt voor het volgend schooljaar extra geld beschikbaar om de werkdruk in het onderwijs te verlichten.
Het gaat om een substantieel bedrag. Het geld blijft de komende jaren beschikbaar, wat betekent dat we
naar duurzame oplossingen gaan kijken. Het geld is geoormerkt en mag dus alleen gebruikt worden voor
de aanpak van werkdruk. We gaan met het team
binnenkort overleggen hoe we dit bedrag gaan inzetten.
Te denken valt aan meer handen in de klas,
administratieve ondersteuning, scholing van het team
om effectiever te overleggen en te leren van elkaar
bijvoorbeeld… Er zijn vele mogelijkheden en we gaan na
overleg een plan maken. Dit moeten we bij het ministerie
indienen. Over een jaar gaan we evalueren of de
werkdruk omlaag is gegaan dankzij de bedachte
maatregelen. Ook de evaluatie moet weer
gecommuniceerd worden met het ministerie. We
houden u op de hoogte!

Paasfeest op de Borgh: dit moet u weten!
In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de kinderen voor het Paasontbijt.
Belangrij is dat de kinderen alvast de woensdag 28 maart voorafgaand aan
het Paasfeest een bord, eierdopje, lepeltje, beker en bestek meenemen.
Dit jaar hoeven de kinderen geen ontbijt voor elkaar te maken, dit wordt
verzorgd door onze onvermoeibare ouderraad. Toch vinden we het wel erg
leuk als kinderen iets doen voor elkaar. Daarom vragen we de kinderen om
voor één leerling in de klas een gekookt ei te versieren. In de klas worden hiervoor volgende week lootjes
getrokken.

Update oud papier opbrengst:
De opbrengsten van januari (4420 kg) en februari (3820 kg) zijn binnen.
Totaal hebben de ophalers dit schooljaar 22.680 kg papier opgehaald.
Opbrengst tot nu toe € 1.877,- !!!
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Gewijzigde mailadressen!!
De mailadressen van al onze medewerkers zijn gewijzigd. Waar u eerst @westerwijs.nl kon typen, moet
dat nu @quadraten.nl worden. Wilt u dit wijzigen in uw contactgegevens?
Het algemene mailadres van de directie (voormalig directie.borgh@westerwijs.nl) is daarnaast ook
veranderd in: directie-deborgh@quadraten.nl
U kunt ook altijd rechtstreeks naar Gerdien Wassenaar mailen op g.wassenaar@quadraten.nl

Korfbalnieuws
In de bijlagen bij dit Borghbericht vindt u uitnodigingen voor alle kinderen van groep 1 t/m groep 6 om
kennis te komen maken met Korfbal.

Het volgende Borghbericht verschijnt op vrijdag 23 maart!

