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Oud papier
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Koningsspelen / gezonde dag
Ouderavond Passend Onderwijs
Aanvang 20.oo uur, leerplein eerste
verdieping

25 april
27 april t/m 6 mei

Meivakantie

De deur is dicht!
Zoals u wellicht heeft gemerkt is de hoofdingang van de Noordster momenteel tussen 9.00 en 18.00 uur
gesloten.
Als u naar binnen wilt, kunt u op de bel drukken van De Borgh. Op de eerste verdieping van de Borgh, bij
de kantoren, gaat dan een bel over en via de intercom kunnen de deuren geopend worden. Mocht er
niemand opnemen, dan kunt u op de bel drukken van de conciërges.
Dit in verband met de veiligheidsvoorschriften van de GGD voor de kinderopvang. Op zich is het natuurlijk
heel erg goed dat we steeds weten wie er binnenkomt in ons gebouw. Maar we constateerden deze week
ook al dat het niet helemaal waterdicht is, omdat er ook nog zijingangen zijn natuurlijk. Daarnaast vinden
sommige kinderen in de pauze het leuk om steeds op de bel van de intercom te drukken…. Dus of we dit
voor altijd zo houden is nog geen uitgemaakte zaak, we gaan het over een paar maanden evalueren met
de gebruikers van de Noordster.

Container oud papier
In het weekend van 07 april kunt u uw oud papier ook zelf
wegbrengen, wanneer u de oud papierwagen heeft gemist. Dit
kan in een container op het volgende adres:
Ter Veer transport, Zuiderweg 3, Zuidhorn.
Dat kan dit weekend op vrijdagmiddag, zaterdag en zondag. Alvast bedankt!

Ouderavond Passen Onderwijs: woensdag 25 april, 20.00 uur
Vorige week hebben we de ouderavond over passen onderwijs al aangekondigd.
Wat is Passend Onderwijs? Wat hoort bij de basisondersteuning van een school? Wat zijn de
mogelijkheden voor een kind als het even minder goed gaat?
U kunt op deze interactieve avond hier alles over te weten komen en met ons in gesprek gaan over dit
onderwerp.
We zouden het heel erg fijn vinden als er een grote opkomst is
natuurlijk! Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar op het leerplein op
de eerste verdieping. We beginnen om 20.00 uur.
Laat u zo spoedig mogelijk weten of u komt?
Opgeven kan bij Carla Verwoert: c.verwoert@quadraten.nl

Eindfeest
Wij zijn nog op zoek naar 1 à 2 leden voor de commissie van het eindfeest!
Het eindfeest valt altijd op de een-na-laatste vrijdag voor de zomervakantie. Dat is dit jaar op vrijdag 13
juli en het programma ziet er als volgt uit:
08.30-14.45 uur
15.00-15.15 uur
15.15-17.00 uur
17.00-18.00 uur
18.00-18.30 uur
18.30 tot eind

opbouwen/klaarzetten/versieren
ontvangst kinderen
spelletjes/activiteiten/eten/drinken kinderen
open podium onder het genot van een hapje en een drankje voor de ouders
evt. uitloop
opruimen

Per tweetal zijn jullie verantwoordelijk voor een bepaald onderdeel in de voorbereiding en op de dag zelf.
De onderdelen zijn:
- Catering
- Communicatie/Spelletjes
- Aankleding/versiering
- Open podium
De eerste vergadering is dinsdag 10 april om 20.00 uur. Het zou mooi zijn dat, wanner je belangstelling
hebt, daar nog bij kunt aansluiten. Lukt dat niet, dan praten we je bij.
Als je in deze commissie zit, moet je op vrijdag 13 juli beschikbaar zijn om op te bouwen en hetgeen waar
je verantwoordelijk voor bent te coördineren.
Voor vragen of aanmeldingen kun je terecht bij
Jessica Janssen (jessyj76@hotmail.com)

]

Sponsorloop Koningsspelen/gezonde dag
Zoals u vorige week in het Borghbericht heeft kunnen lezen gaan de kinderen van groep 3 tot en met 8 op
vrijdag 20 april meedoen aan een sponsorloop.
DOEL: Geld ophalen voor een speeltoestel op het schoolplein.
De kinderen kunnen gesponsord worden voor elk afgelegd rondje of met een van te voren vastgesteld
bedrag.
Volgende week krijgen de kinderen in de klas uitleg van twee studenten over de sponsorloop en hoe ze
geld kunnen ophalen. De kinderen krijgen dan ook de sponsorlijsten mee naar huis.
Dit jaar doen de groepen 3 en 4 voor het eerste mee met de sponsorloop. Deze kinderen hoeven niet de
deuren langs, maar kunnen bijvoorbeeld gesponsord worden door papa, mama, opa, oma, oom of tante.
De sponsorlijsten willen we uiterlijk donderdag 19 april weer ingeleverd hebben bij de leerkracht van uw
kind, zodat direct na afloop van de sponsorloop het aantal gelopen rondjes genoteerd kan worden. De
kinderen krijgen daarna de sponsorlijst weer mee naar huis. Zij kunnen dan het sponsorgeld verzamelen
en op school weer inleveren. Het zou fijn zijn als alle sponsorlijsten + sponsorgeld in een gesloten envelop
voor dinsdag 8 mei 2018 bij de leerkracht van uw kind zijn ingeleverd.
Het rooster van de sponsorloop is als volgt:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

11.00 uur – 11.15 uur
11.15 uur – 11.30 uur
13.00 uur – 13.15 uur
13.15 uur – 13.30 uur
13.30 uur – 13.45 uur
13.45 uur – 14.00 uur

U bent natuurlijk van harte welkom om te komen aanmoedigen.
Alvast bedankt voor u medewerking.

Groep 4 moedigt aan
Groep 3 moedigt aan
Groep 6 moedigt aan
Groep 5 moedigt aan
Groep 8 moedigt aan
Groep 7 moedigt aan

Zaalschoolvoetbal Groep 8B
1ste ronde
In de 1ste ronde op een woensdagmiddag in februari, moesten we in totaal 4 wedstrijden spelen van 15
minuten. De 1ste wedstrijd en die wonnen we met 8-0. Toen moesten we weer een wedstijd spelen en die
wonnen we met 6-1. Toen moesten we de moeilijkste en die wonnen we met 2-1. De laatste wedstrijd
wonnen we ook. Dit keer met de grootste overwinning van de dag, 10-0. Toen kregen we te horen dat we
door waren naar de finale ronde.
Finale ronde
De 1e eerste wedstrijd wonnen we met 4-0. En toen moesten we de volgende wedstrijd tegen een ander
team, die wonnen we met 4-2. Daarna moesten we de een naar laatste poule wedstrijd, die wonnen we
ook met 2-0. Daarna moesten we de laatste poule wedstrijd ook nog winnen of gelijkspelen. Die wedstrijd
wonnen we met 5-0. Toen waren we door naar de finale. We moesten tegen de Windroos ook uit
Zuidhorn, daar hadden we 2-2 tegen gespeeld. De tweede wedstrijd moesten we tegen GSV (uit
Groningen) die hadden we helaas verloren met 0-1. De Windroos moet ook tegen GSV en die verloren ze
met 2-0. Omdat de Windroos meer tegendoelpunten hadden werden wij 2de van Groningen. Het was een
leuk toernooi en we hebben veel plezier gehad. We bedanken nog de 2 coaches voor hun begeleiding en
inzet!

Verslag school schaken
Het schoolschaaktoernooi was een uitdaging maar niet onmogelijk.
Team 2 van de Borgh bestaat uit Tobias, Rebecca, Amber en Liza. Ze deden voor het eerst mee en
speelden goed. Ze hebben zelfs wedstrijdjes gewonnen.
Team 1 bestaat uit Arjan, Gijs, Julian en Xiander.
Onze eerste tegenstanders waren niet al te lastig om te verslaan, die wonnen we met 4-0 .
Het 2e team waar wij tegen moesten was ook te doen we wonnen weer met 4-0.
Het 3e team was sterk zij werden uiteindelijk 1e we verloren met 1,5 - 2,5.
Het 4e team was best goed maar we wonnen wel met 3-1 na deze wedstrijd ging Xiander weg want hij
voelde zich helemaal niet lekker.
Het 5e team was niet heel sterk we wonnen met 3-1.
Het 6e team was wel sterk zij werden uiteindelijk 2e maar we speelden 2-2 gelijk.
Het 7e team was wel goed we speelden 2-2 gelijk.
De prijsuitreiking was leuk we wisten eigenlijk al dat we 3e waren.
We gaan nu door naar de Regionale kampioenschappen.
verslag gemaakt door Arjan en Gijs groep 8B

Nieuws vanuit de GGD
Graag wil ik mij voorstellen. Mijn naam is Gerda Boersma.
Als jeugdverpleegkundige van de GGD ben ik op de school van uw kind het
eerste aanspreekpunt voor u als ouders/verzorgers bij:
• vragen over groei en ontwikkeling
• Adviseren bij vragen en twijfels
• Begeleiding bij opvoedvragen.
•
Mocht u vragen of twijfels hebben dan zal ik als jeugdverpleegkundige eerst
proberen om samen met u een oplossing te vinden.
Soms is alleen de Jeugdgezondheidszorg niet voldoende en kan ik in overleg met u als ouders het
Centrum voor Jeugd en Gezin inschakelen voor:
•
- advies
•
- aanvullende ondersteuning
•
- cursussen
•
- zo nodig verwijzing

Ik ben bereikbaar via:
Email: gerda.boersma@ggd.groningen.nl
Telefoon: 050-3674991

www.ggd.groningen.nl

www.cjgwesterkwartier.nl

