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Meivakantie

Ouderavond geannuleerd
Van de directie
Het is ontzettend jammer, maar wegens de geringe belangstelling gaat de ouderavond over Passend
Onderwijs niet door. De mensen die zich hebben opgegeven zullen hier vast teleurgesteld over zijn. Heeft
u vragen, wilt u die dan mailen aan de directie: g.wassenaar@quadraten.nl? Ik inventariseer de vragen en
bekijk dan hoe we hier antwoord op kunnen geven, eventueel in een gesprek of kleine bijeenkomst in mijn
kantoor.

Interne begeleiders
Van de directie
Onze Interne begeleider, Marja de Vries, is wegens ziekte sinds februari steeds minder gaan werken en
sinds enkele weken al niet meer op school geweest. Zij gaat re-integreren op een andere school binnen
onze stichting Quadraten. Sommige ouders hebben specifieke vragen aan mij kunnen stellen, of hebben
deze met de leerkracht afgehandeld. Voor alle zorgvragen met betrekking tot de leerlingen heb ik
geprobeerd onze leerkrachten zoveel mogelijk te ondersteunen en te helpen denken. Ondanks dat, zullen
enkele zaken zijn blijven liggen.
Gelukkig hebben we sinds deze week twee nieuwe interim-Intern begeleiders bij ons aan het werk, dat zijn
Jeanet Schipper en Gijsbreght van Doorn. Naast hun grote ervaring als interim-intern begeleiders, brengen
zij beiden hun eigen expertise mee, waar we als school ons voordeel mee kunnen doen, zoals coaching van
leerkrachten, lesbezoeken gericht op groepsproces en klassemanagement, kennis over inzetten van ICT,
dyslexie en diverse gedragsproblemen.
Jeanet Schipper werkt op de dinsdag, en verder afwisselend op maandag of donderdag.
Gijsbreght van Doorn werkt op de dinsdag en de donderdag.
Allereerst gaan ze met de leerkrachten in gesprek over alle zaken die spelen in de groep en met speciale
leerlingen. Daarnaast zullen ze direct de meer urgente gevallen op pakken. Verder helpen ze ons om
onderwijs van zo hoog mogelijke kwaliteit te bieden! We verwachten een zeer prettige samenwerking, ze
zijn voortvarend van start gegaan en hebben veel zin om met ons aan het werk te gaan voor de kinderen
van De Borgh!

Koningsspelen/gezonde dag
Ter herinnering:
Sponsorloop
De kinderen hebben afgelopen week een sponsorlijst mee naar huis gekregen.
We hopen dat de kinderen al fanatiek op zoek zijn geweest naar sponsoren.
Willen jullie ervoor zorgen dat de sponsorlijsten donderdag 19 april weer
meegegeven worden naar school? Alvast bedankt.

Eten en drinken
Groepen 1 tot en met 4
De groepen 1 tot en met 4 hoeven deze dag GEEN fruit en drinken mee naar school.
Willen jullie uw kind WEL een lege beker en broodtrommel meegeven? Dan kunnen de kinderen deze vullen
bij de kraampjes op het plein.
De kinderen mogen deze dag ook een kleedje meenemen, hier kunnen ze gezellig met elkaar hun fruit op
eten.
Groepen 5 tot en met 8
Kinderen nemen WEL fruit en drinken mee voor in de kleine pauze.
Een deel van de lunch wordt verzorgd, we willen u echter wel vragen uw kind deze dag een boterham mee
naar school te geven. Willen jullie uw kind een lege beker, vork en lepel een kommetje meegeven? Dan
kunnen de kinderen dit kommetje zelf vullen bij de kraampjes op het plein.
De kinderen mogen deze dag ook een kleedje meenemen, hier kunnen ze gezellig met elkaar hun lunch op
eten.
We hopen op een mooie dag.

Parkeren van de fietsen
Voor de fietsen van de leerlingen is er voldoende ruimte in de vakken tussen de
hekjes. Toch gebeurde het steeds meer dat kinderen hun fietsen kris kras in het
gras parkeerden, of langs het pad dat naar de hoofdingang leidt. Onze
leerlingenraad heeft zich over dit probleem gebogen. Ze zijn naar de beheerder
van de Noordster gegaan en hebben hem gevraagd om hen te helpen. Samen
hebben ze bordjes gemaakt en deze aan de hekken gehangen. Ze hebben in de
klassen aan de medeleerlingen verteld hoe ze hun fietsen in het vervolg moeten
parkeren.
Het resultaat is geweldig. De kinderen van de Borgh hebben samen met elkaar het parkeerprobleem
opgelost, zonder dat er vanuit de volwassenen ook maar iets van controle of bemoeienis nodig was!! We
zijn heel trots op onze leerlingenraad en de andere leerlingen die elkaar helpen herinneren aan het nieuwe
parkeren. En de entree van de school ziet er weer netjes uit. Alle kinderen heel erg bedankt!

Afsluiting “Scoor een boek”
De afgelopen 10 weken hebben onze groep 5, groep 6 en groep 5/6, meegedaan met het
leespromotie-project: “Scoor een boek”. Het project werd georganiseerd door de Openbare Bibliotheek.
Zo werd er, aan het begin van het project, een doos uitdagende leesboeken in de klas gebracht.
Bij elk gelezen boek uit deze doos, mochten de kinderen een sticker plakken op een poster in de klas.
Zo probeerde elke groep zoveel mogelijk boeken te lezen en te “scoren”.
Gisteren hebben we dit project afgesloten op de voetbalvelden van Niekerk. Samen met een aantal
andere scholen uit de omgeving.
Er stond een heus spelletjes-circuit voor ons klaar. Met twee grote stormbanen / luchtkussens. Ondanks
de frisse ochtend, hebben de kinderen zich prima vermaakt met de spelletjes.
Wij willen de ouders die ons hebben geholpen bij het vervoer, langs deze weg bedanken voor hun hulp!
Onder een impressie:

Nieuws vanuit de OR:
Regelmatig berichten wij u over de acties van Stichting Ouderraad De Borgh. Er gebeurt van alles binnen
onze organisatie. Denk daarbij aan het organiseren van feesten, financiële ondersteuning bij museum- of
concertbezoek etc. Dankzij uw vrijwillige ouderbijdrage kunnen wij allerlei leuke activiteiten organiseren
en bekostigen. Ook ontvangen wij inkomsten uit het ophalen van oud papier, verkoop van drankjes
tijdens activiteiten etc.
Een aantal enthousiaste OR leden zetten zich momenteel, samen met de leerkrachten, in bij het
organiseren van de sponsorloop op 20 april 2018. De OR draagt financieel bij aan deze sportieve activiteit.
De voorbereidingen voor de Avondvierdaagse zijn in volle gang. Hierover wordt u binnenkort verder
geïnformeerd. Daarnaast wordt er vanuit de OR nieuw buitenspeelgoed aangeschaft voor de groepen
3 t/m 6. Houd het Borghbericht in de gaten voor foto’s hiervan!
Ook is de eindfeestcommissie weer vol enthousiasme gestart met de voorbereidingen voor het eindfeest!
De OR bestaat uit een vierkoppig bestuur én alle groepsouders van de groepen 1 t/m 8. Iedereen zet zich
gepassioneerd en vol enthousiasme in bij het organiseren van feesten op school. De groepsouders zijn
voor de leerkrachten het aanspreekpunt wanneer er ouderhulp nodig of ondersteuning op welk ander
gebied dan ook gewenst is.
Mocht u het ook leuk vinden om actief te zijn binnen een van de activiteiten van de OR, laat het ons dan
weten via ordeborgh@hotmail.com
Stichting Ouderraad De Borgh

Schoolvoetbal
Woensdag 18 april vindt het KNVB schoolvoetbal
plaats op de voetbalvelden te Zuidhorn.
Wij doen dit jaar met 9 teams mee.

Teams groep 5/6
Jorunn
Femke
Sterre
Marte
Yvonne
Liza
Julia
Eva
Emma

Mustafa
Mats
Roan
Tijn
Niels
Tobias
Arne
Luuk
Mas
Pepijn
Ties

Liam
Len
Felix
Maarten
Thijs
Ruben
Fem
Iris
Amber

Karsten
Farouk
Lulu
Renske
Mattias
Marit
Jur
Jan
Wu Ming

Daan
Jayden
Jort
Kevin
Marijn
Jeftha
Joshua
Anouk
Nora
Tijmen
Mirthe

Teams groep 7/8
Dagmar
Sophie H
Emma
Hannah
Maureen
Eva
Lenthe
Jolein
Eliza
Rifka

Xiander
Thom
Wessel
Joost
Dante
Ruben B
Daan
Hjalmar
Kristan
Stijn
Julian

Annelie
Mara
Mette
Indy
Anna
Tessa
Marit
Sofie K

Per
Gijs
Yousef
Jens
Mike
Antonie
Lotte
Ermin

Merijn
Julian
Ruben H
Arjan
Vosse
Jord
Sanne
Bram

De teams moeten al om 13.00 uur aanwezig zijn op het voetbalveld. Kinderen die meedoen aan het
schoolvoetbal mogen daarom woensdag om 12.15 uur naar huis, zodat ze op tijd op het voetbalveld
kunnen zijn.
Let op: Kinderen moeten op eigen gelegenheid naar het voetbalveld, dit wordt niet vanuit school
geregeld.
Speelschema’s worden meegegeven aan de coach van het team.
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en wensen iedereen een gezellige, sportieve middag.

Geslaagd verkeersexamen
Vrijdagochtend 6 april hebben de leerlingen van de groepen 8 van Het Anker en De Borgh het praktische
verkeersexamen gefietst. Een week eerder werden alle fietsen gecontroleerd door de wijkagent en zijn
stagiaires.
De leerlingen reden een door Veilig Verkeer Nederland goedgekeurde uitgezette route door het dorp.
Op diverse plaatsen in het dorp zaten ouders om de leerlingen te beoordelen op hun verkeersgedrag.
De leerlingen wisten van te voren niet waar de ouders zouden zitten.
Er werd o.a. gelet op of er goed werd uitgekeken, of de hand goed werd uitgestoken bij het afslaan, of er
goed over de linker schouder werd gekeken bij het links afslaan, etc.
Alle leerlingen, die meegedaan hebben, hebben hun verkeersdiploma behaald! Nogmaals van harte
gefeliciteerd allemaal. En alle ouders die mee geholpen hebben, heel erg bedankt voor jullie hulp!
De verkeerscommissie van ‘De Noordster’
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amens het team van de Borgh:

