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Meivakantie

Pasen
Wat hadden we een heerlijk Paasontbijt vanochtend!! Ouders van de ouderraad zijn er ontzettend druk
mee geweest. Gisteravond zijn ze uren in school geweest en vanochtend waren ze er ook weer vrolijk als
eerste bij!!
De kinderen werden verwend op croissants en lekkere broodjes, de klassen zagen er heel gezellig uit en
kinderen hadden ontzettend hun best gedaan op het versieren van eieren voor elkaar, een waardevol
ingrediënt van deze ochtend. Alle kinderen hebben echt een mooie belevenis gehad zo samen op de
Borgh!
Alle ouders ontzettend bedankt voor de organisatie!

Ouderavond Passend Onderwijs 25 april
Op woensdag 25 april aanstaande organiseren wij een ouderavond!
De avond staat in het teken van Passend Onderwijs. Ans Jansma en Vesna Matejic van ons bovenschools
ondersteuningsteam, organiseren deze avond samen met ons.
Graag gaan we met u in gesprek!
Wat betekent Passend Onderwijs en wat ziet u daarvan terug op onze school? Wat is het verschil met
vroeger? Wanneer komt Passend Onderwijs eigenlijk in beeld? Dat kan op veel momenten in de
schoolloopbaan van een kind. Er kan altijd iets gebeuren waardoor de ontwikkeling stagneert of er op een
andere manier behoefte is aan extra ondersteuning.
Vindt u het interessant om daar meer over te weten?
Kom dan op onze ouderavond op 25 april.
Wilt u, als u komt, dit opgeven bij onze administratie, te bereiken via het mailadres van Carla Verwoert,
c.verwoert@quadraten.nl
Graag in de mail aangeven met hoeveel personen u komt.

Koningsspelen/gezonde dag
Op vrijdag 20 april vinden de jaarlijkse Koningsspelen weer plaats.
Wij maken er dit jaar een gezonde en sportieve dag van, maar hoe ziet die dag er dan uit?
Bewegen
We starten de dag met de dans ‘FITLALA’. In de klas zijn we al druk aan het oefenen.
Jurgen en Freek (stagiaires) zetten deze dag voor de kleuters een circuit uit op het plein waarbij de
kleuters flink zullen bewegen.
De groepen 3 tot en met 8 lopen deze dag een sponsorloop. Verdere informatie over de sponsorloop komt
volgende week in het borghbericht.
Eten en drinken
Groepen 1 tot en met 4:
In de kleine pauze wordt er voor fruit en drinken gezorgd voor de groepen 1 tot en met 4.
Op het plein komen kraampjes te staan met allerlei soorten fruit. Hier komen de kinderen langs lopen om
hun fruit en drinken te halen.
De groepen 1 t/m 4 zijn deze dag om 12.00 uur vrij.
Groepen 5 tot en met 8:
De groepen 5 tot en met 8 nemen deze dag voor in de kleine pauze wel fruit mee naar school.
Een deel van de lunch wordt verzorgd, we willen u echter wel vragen uw kind deze dag een boterham mee
naar school te geven. Op de kraampjes op het plein kunnen kinderen allerlei gezonde gerechtjes proeven.
De gehele dag wordt er water en melk aangeboden.

