bericht
Info
Jaargang 16
Redactie
E-mail redactie

: 30
: 27-04-2018
: Monique Bos
: m.bos@quadraten.nl

Belangrijke data:
t/m 6 mei

Meivakantie: leerlingen vrij!

8 mei

tussen 8.15 en 8.45 uur: inschrijven avond4daagse

9 mei

tussen 8.15 en 8.45 uur: inschrijven avond4daagse.

10 mei t/m 11 mei

Hemelvaart + dag na Hemelvaart: leerlingen vrij!

21 mei

Tweede Pinksterdag: leerlingen vrij!

01 juni

Margedag: groep 1 t/m 8

14 juni

Marge-middag: groep 1 t/m 4

25 juni

Extra vrije dag: groep 1 t/m 8

19 juli

Marge-middag: groep 1 en 2

20 juli

Margedag: groep 1 t/m 8

Update Oudpapier opbrengst
De opbrengst van het oud papier van maart is binnen. Bij elkaar zo’n 2680 kg.
Totaal hebben de ophalers dit schooljaar 25.360 kg papier opgehaald.
Opbrengst tot nu toe is: € 2099,- !!!

Opbrengst oud papier 2017/2018
€ 500,00
€ 450,00
€ 400,00
€ 350,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 0,00

Avond4daagse 2018
Van maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei organiseert St. Loopgebeur’n Zuidhorn voor
de 46ste keer de Avond4daagse in Zuidhorn.

Via de commissie Avond4daagse van De Borgh kunnen de leerlingen zich weer opgeven.
De kosten van de inschrijving zijn € 3,00 per deelnemer.

Opgeven kan op:
Dinsdag 8 mei, tussen 8.15 en 8.45 uur en op
Woensdag 9 mei, tussen 8.15 en 8.45 uur op drie verschillende locaties in school.

Locaties:
Begane grond: opgave voor de kleutergroepen Vissenkom, Berenhol, Vlindertuin en
Eendenvijver, Bijenkorf en groep 3b
1e verdieping: opgave voor de groepen 3a, 4a, 4b, 5, 5/6 en 6.
2e verdieping: opgave voor de groepen 7a, 7b, 8a en 8b.

Op de genoemde locaties liggen alleen de leerlingenlijsten van die groepen, dus kijk goed waar je het
opgaveformulier en het geld (graag gepast) moet inleveren. Per leerling 1 formulier invullen.
Het opgaveformulier is aan de leerlingen meegegeven en ook digitaal meegestuurd met dit weekbericht.
Na 9 mei kun je je niet meer via school opgeven en geen opgave bij de leerkrachten!
We hopen wederom op veel begeleiding. Daarom willen wij ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, ooms,
tantes en oud-leerlingen nu alvast vragen: noteer de data en geef je op om als begeleiding mee te lopen
voor één of meerdere avonden.

Wij hopen dat we weer vele gezellige kilometers met elkaar zullen hebben.

Commissie Avond4daagse
Miranda, Gerkje, Ellie, Evelyn en Mireille

Luizen Opsporings Team
De woensdag na de vakantie wordt er op school weer op luizen gecontroleerd.
We doen dit elke woensdag na een schoolvakantie. De eerstvolgende luizencontrole is dan ook op
woensdag 9 mei a.s.
Om het controleren makkelijk en snel te kunnen doen, vragen we u om zuinig met de gel te zijn en geen
ingewikkelde vlechtwerken te maken op deze woensdagen.

Meer informatie staat op de website van onze school:
http://www.deborgh.nl/Informatie/Commissies/Luizencommissie.aspx

Namens het LOT een fijne vakantie en alvast bedankt voor de medewerking.
Annemieke Stevens, avrieswijk@hotmail.com
Saskia Schutte, villa-vera@hotmail.com

Wil je meehelpen in het LOT? We hebben nog een aantal mensen nodig.

Oproepje(s):
•

Op 18 april is Jayden Olthof, groep 6, een witte tas met daarin groene voetbalkousen van VV
Zuidhorn kwijtgeraakt. Heeft iemand deze tas gevonden of per ongeluk de verkeerde tas
meegenomen? Jayden wil zijn kousen graag terug.

•

Sterre uit groep 5 is sinds vorige week donderdag haar zwarte gymbroekje kwijt. (Merk: Domyos
van Decathlon). Heeft iemand het broekje misschien ergens gezien of per ongeluk in de tas
gestopt en mee naar huis genomen?

