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Belangrijke data:
04 oktober

Opening Kinderboekenweek: “Gruwelijk eng”

05 oktober

Stakingsdag leraren: school gesloten

07 oktober

Oud papier

11 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek middels een
gezellige boekenbeurs (12.00 tot 13.00 uur)

Heeft u uw kind al ingeschreven?
Heeft u een zoon of dochter die vóór de zomervakantie vier jaar wordt en heeft u hem of haar nog niet
ingeschreven?
Om zicht te krijgen op het aantal kinderen dat tot de zomer nog instroomt op onze school, zou het fijn
zijn als u uw kind zo snel mogelijk aanmeldt. Een inschrijfformulier kunt u ophalen bij de administratie. Of
u stuurt een mailtje aan directie.borgh@westerwijs.nl, dan wordt het inschrijfformulier aan u gemaild.

Bedankt voor de medewerking!

Oud papier commissie
Bij de meeste informatieavonden zijn wij geweest en hebben we het e.e.a. verteld. Vanuit de OR hebben
we vernomen dat er veel aanmeldingen zijn gekomen om mee te helpen met het ophalen. Onze dank
hiervoor.
Deze week hebben we de definitieve planning met Virol rond kunnen maken. Zie hieronder:

Zaterdag 7 oktober 2017
Zaterdag 11 november 2017
Zaterdag 9 december 2017
Zaterdag 13 januari 2018
Zaterdag 10 februari 2018
Zaterdag 10 maart 2018
Zaterdag 7 april 2018
Zaterdag 12 mei 2018
Zaterdag 9 juni 2018
Zaterdag 7 juli 2018

Groepen 8
Groepen 7
Groepen 6
Groepen 5
Groepen 4
Groepen 3
Groepen 2 Berenhol en Vlindertuin
Groepen 1 Eendenvijver en Vissenkom
reservelijst
Reservelijst

Deze data zullen wij ook met de klasseouders delen en zij zullen dit verder communiceren met de
ophalers. Indien je onverhoopt niet kan, graag zelf of via de klasseouder een vervanger regelen.
De routekaart is ook aangepast en is te vinden op de website van onze school, onder het kopje
“Informatie” of via deze link http://deborgh.nl/Informatie/Oudpapier.aspx
Het start- en eindpunt van de route blijft ongewijzigd, omdat deze centraal in ons dorp ligt.
Wij krijgen ook vaak (terechte) vragen over wat het oud papier ophalen nu oplevert. Wij hebben ons
voorgenomen om middels het Borgh bericht en Facebook van school, jullie te blijven informeren over de
opbrengsten en wanneer we weer komen ophalen. Het handigst is om deze data meteen in een agenda te
noteren.

Oproepje:
Mats uit groep 5 is vorige week donderdag na de gymles zijn zwarte adidas sportbroekje kwijtgeraakt.
heeft iemand dit broekje misschien gevonden of is het per ongeluk in een andere tas terecht gekomen?
Graag inleveren bij de leerkrachten van groep 5 (juf Selina / juf Monique)

Alvast bedankt!

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is dit jaar Gruwelijk Eng!
•

Voor de aankleding van de griezelige leeshoek zijn wij nog op zoek naar zitzakken of
kussens. Deze kunnen op maandag 2 of dinsdag 3 oktober as. op het podium worden
gelegd.

•

En voor alle kinderen:

Komen jullie woensdag 4 oktober griezelig verkleed naar school?
Herhaalde oproep:

Vanwege het grandioze succes vorig schooljaar, gaan wij ook dit jaar weer ‘bakken voor boeken’!
Van de opbrengst hebben wij voor alle groepen o.a. prachtige toneelleesboeken aan kunnen
schaffen. Daarom vragen wij opnieuw ouderhulp voor het bakken van veel kleinere pannenkoeken.
Vanaf maandag 25 september zal er bij iedere groep een intekenlijst hangen. Wij hopen op jullie
medewerking!
Voor het klaarzetten en de verkoop van de pannenkoeken zoeken wij nog 4 ouders, die ons vanaf
11.30 uur willen helpen.
Opgeven kan bij de leden van de werkgroep, of via de mail J.vanmanen@westerwijs.nl.

Namens de leeswerkgroep: Ina, Doortje en Jantina

Nieuws vanuit de Ouderraad (OR):
Even voorstellen, wij zijn Marije Kuis, Anita Dijkstra en Saskia Schutte.
Samen met de voorzitter, deze vacature is bijna vervuld, vormen wij het bestuur van de Stichting
Ouderraad van OBS De Borgh.

Het doel van onze stichting is:
“Het ten behoeve van de leerlingen van de school organiseren van en het verlenen van (financiële)
steun aan niet tot het reguliere onderwijs behorende activiteiten, alsmede het verrichten van al
hetgeen daartoe behoort of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.
Wij trachten dit doel te bereiken door het onder meer het organiseren van een sinterklaasfeest, een
kerstviering, een paasfeest en een eindfeest, alsmede door het leveren van bijdrage aan andere
(sport) evenementen.”
De Stichting bestaat uit Groepsouders, Commissies en het Bestuur.
Kortom wij regelen, organiseren, bespreken en faciliteren veel zaken op school voor onze kinderen.
De OR vergadert elk schooljaar ongeveer 6x.
Voor vragen, opmerkingen, input, enz. kunt u ons altijd mailen, bellen of aanspreken op het plein.
ordeborgh@hotmail.com

De schoolregels
Voor iedereen is het belangrijk dat er algemene regels zijn die zorgen voor een goed lopende en veilige
organisatie. Hieronder vindt u onze schoolregels.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen naar binnen en gaan rustig naar hun lokaal en blijven in het lokaal.
De ouders mogen om 8.15 uur mee naar binnen. Ze kunnen dan kort iets doorgeven aan de leerkracht
of een afspraak maken. Vanaf groep 6 gaan ouders steeds minder mee de klas in i.v.m. het
zelfstandiger leren worden van de kinderen.
Aan de start van de dag begroeten de leerkracht en de leerling elkaar met het schudden van een hand;
Na de eerste zoemer (8.25 uur) gaan alle kinderen naar binnen. Bij de tweede zoemer (8.30 uur)
starten de lessen;
Kinderen en ouders gebruiken de in- en uitgang die voor de eigen groep bestemd is. Bij de ingangen
hangen bordjes waar de groepen op staan. De hoofdingang is bestemd voor SKSG en voor gasten.
We lopen rustig door de school;
Bij het lopen op de trap loopt iedereen rechts, achter elkaar en met de hand aan de leuning;
Bij het ophalen van kinderen wachten de ouders buiten;
Iedereen gaat respectvol met elkaar om;
We houden ons aan de school-groeps-plein- en pauzeregels
Gevaarlijke voorwerpen, zoals zakmes of aanstekers mogen niet mee naar school;
We zijn zuinig op materialen en houden de school netjes. Een ieder is daar verantwoordelijk voor;
Jassen gaan in de luizenzak en de tassen komen achter de luizenzak of in de daarvoor bestemde
bakken onder de kapstok;
Als een kind jarig is mag het in de klas trakteren. Rondom de kleine pauze mogen de kinderen langs
andere groepen om leerkrachten te trakteren en felicitaties in ontvangst te nemen.
De groepen 1, 2 en 3 trakteren op de begane grond
De groepen 4 , 5 en 6 trakteren op de eigen verdieping.
De groepen 7 en 8 trakteren op de eigen verdieping.

Omdat we het belangrijk vinden dat dat kinderen gezond eten en drinken, willen we u oproepen om te zorgen
voor gezonde traktaties (zoals kaas, worst, fruit etc.). Leuke ideetjes kunt u ook op internet vinden, bijv. op:
www.gezondtrakteren.nl

Plein en pauze regels
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Start dag: De leerlingen zijn vanaf 8.15 uur welkom op het plein en mogen naar binnen. De fietsen
worden in de fietsenrekken binnen de eigen groepsruimtes van de gekleurde paaltjes geplaatst;
Skateboarden, steps worden opgeborgen onder de kapstok van de ingang van de eigen groep.
Bij het naar binnen en naar buiten lopen worden de groepen begeleid door de eigen leerkracht.
Iedereen loopt aan de rechterkant van de trap en zorgt er voor dat dit rustig verloopt.
Tijdens de middag pauze spelen de groepen 1 en 2 op het kleuterplein van de Borgh. Op het grote
plein (zoen en zoef) achter de school en het kleuterplein van Het Anker mogen de groepen 3 t/m 8
spelen. Op vrijdag mogen de groepen 5 t/m 8 rondom het hele schoolplein spelen. De groepen 1 t/m 4
zijn dan afwezig.
Groep 3-8: Het speelgoed voor op het plein wordt om 9.45 uur door de conciërge buiten het berghok
geplaatst. De groepen 7 en 8 zorgen er voor dat het speelgoed om 10.45 uur in de bakken bij het
berghok komt.
Op maandag en dinsdag heeft de Borgh tussen de middag als laatste pauze tot 12.45 uur
(Het Anker van 11.45-12.15 uur). De kinderen zorgen er dan voor dat het speelgoed in de bakken komt
bij het berghok. De pleindienst zorgt er voor dat het speelgoed in het berghok komt.
Op de donderdag en vrijdag heeft het Anker pauze van 12.45-13.15 uur. Zij zorgen op deze dagen voor
het opruimen van de spullen.
Er mag in de pauzes gevoetbald worden. Het voetballen mag op de zoen en zoefzone of daar waar de
doeltjes geplaatst zijn;
Basketballen mag op de daarvoor bestemde ruimte met de basket;
Kinderen mogen niet in het berghok komen of in de opbergnissen van de kleuters.
Er mogen 2 kinderen op de schommel.
In de grote pauze maken alleen de groepen 3 t/m 6 gebruik van de karren. Groepen 7 en 8 mogen wel
op de éénwielers.
Alle groepen mogen in de kleine pauzes met de karren spelen, dus ook de groepen 7 en 8.
Kinderen blijven in de pauzes buiten. Mochten kinderen ivm met het naar het toilet moeten of anders,
naar binnen willen moeten ze dat eerst aan de pleindienst vragen. Als kinderen gevallen zijn loopt er
een KiVakind (pleindienst) mee naar binnen. Bij ernstige ongelukken is dat een
pleindienstouder/leerkracht. Bij onenigheid gaan de kinderen altijd naar de pleinwacht.
Papier en afval in de prullenbakken gooien. Er hangen twee prullenbakken bij de zoen en zoefzone.
We spelen binnen de hekken van het schoolplein. Mocht je het schoolplein willen verlaten, om bv. een
bal te halen, dan vraag je hier voor toestemming aan de pleindienst.
De bomen en bosje staan er om te groeien. Daar zijn we zuinig op en laten we met rust.
Het zand in de zandbak is om te spelen in de zandbak. Je mag er niet mee gooien. Na het spelen met
zand, goed afkloppen in de zandbak.
De groepen maken alleen gebruik van de in-en uitgang van de groep.
Bij het naar binnen gaan verzamelen de groepen zich bij de eerste bel op de afgesproken plek op het
plein. De leerkracht haalt dan de kinderen gelijk op. Ballen die de kinderen hebben meegenomen
houden ze vast. Bij de tweede bel zitten de kinderen in het lokaal.
Bij heel slecht weer wordt er overlegd of kinderen binnen blijven. Dan kan er in overleg met de
leerkracht spelletje in de klas of op het leerplein gedaan worden. De pleindienstouders verdelen zich
over de pleinen. De leerkrachten houden met de pleindienstouders het toezicht.
In overleg wordt er binnen en buiten gespeeld.
Eten en drinken gebeurt voor of na de pauze (afhankelijk van gymnastiek) aangegeven en onder
begeleiding door en van de leerkracht.

