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Herfstvakantie: leerlingen vrij!

30 oktober t/m 10 november

Oudergesprekken groep 1 t/m 4

13 november

Margedag groep 1 t/m 4: leerlingen vrij!

Kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”:
In de afgelopen weken hebben alle kinderen een gruwelijk enge Kinderboekenweek beleefd. Er is
veel gelezen in tal van spannende boeken: in boeken uit onze eigen schoolbibliotheek en in boeken
van collega’s. Er waren boeken over heksen, draken, mummies, griezels etc.
Alle kinderen mochten ook eens met z’n allen op het podium lezen, met een zaklantaarn, want het
was er erg donker en griezelig. Toch was het ook gezellig…lekker lezen op een zitzak of liggend
onder een kleed.
In de groepen zijn allerlei griezelige verhalen of boeken voorgelezen. Er is gedanst, geknutseld en er
zijn spannende verhalen of gedichten geschreven.
Tijdens de druk bezochte en afsluitende boekenbeurs zijn veel boeken verkocht. De actie ‘bakken
voor boeken’ heeft €160,00 opgebracht. Voor dit bedrag zullen wij leuke nieuwe boeken voor de
middenbouw aanschaffen.
Aan het eind van de boekenweek is er in de groepen 5 tot en met 8 een voorleeswedstrijd gehouden.
Eerst in de eigen groep en daarna…op vrijdag de dertiende…op het leerplein voor alle groepen in de
midden en bovenbouw. Er werd door alle deelnemers prachtig voorgelezen.
De jury koos Laszlo Eijkhout (groep 7a) uiteindelijk als winnaar van de Borgh!
Hij gaat onze school vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd.
Veel succes Laszlo!
De leeswerkgroep: Ina, Doortje, Jantina

Zuppa Futsal 2017:
Herfstvakantie staat weer in het teken van “Zuppa Futsal”; Zaalvoetballen voor iedereen!
Jeugd en jongeren (jongens en meisjes) uit de gemeente Zuidhorn hoeven zich deze herfstvakantie niet te
vervelen en kunnen weer voluit aan de bak tijdens het “Zuppa Futsal” zaalvoetbaltoernooi. Op maandag
23, dinsdag 24 én woensdag 25 oktober wordt in sporthal de Quicksilver S. te Zuidhorn het
zaalvoetbaltoernooi “Zuppa Futsal 2017!” georganiseerd. Net als voorgaande jaren wordt dit toernooi
georganiseerd door combinatiefunctionaris Bart Brandts Buys van Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn.
In lijn met de succesvolle edities van voorgaande jaren hebben Bart en de buurtjongerenwerkers gekozen
voor vier leeftijdscategorieën verdeeld over 3 dagen!
Doelgroep Je kan als deelnemer helemaal zelf je droomteam formeren. Een team bestaat uit maximaal 7
spelers. Een team kan bijvoorbeeld bestaan uit vrienden, klas- en/of ploeggenoten maar het is ook
mogelijk een team samen te stellen van vrienden uit de straat of zelfs uit een ander dorp. Op basis van de
gemiddelde leeftijd van het team kies je aan welke leeftijdscategorie kan worden deelgenomen.
Houd rekening met de verschillen in dagen en tijden:
10-11 jaar - dinsdag 18 oktober (09:30 uur - 13:30 uur)
12-13 jaar - maandag 17 oktober (09:30 uur - 13:30 uur)
14-15 jaar - maandag 23 oktober (12:00 uur - 16:00 uur)
16-17+ jaar - maandag 23 oktober (19:00 uur - 22:30 uur)
Opgeven: Deelnemers kunnen hun eigen team samenstellen en aanmelden op de website
www.sportinzuidhorn.nl. De kosten bedragen 1 euro per persoon. De organisatie hoopt teams te
verwelkomen uit alle dorpen van de gemeente. Een laatste tip van de organisatoren: zorg dat je er snel bij
bent want vol = vol!

Nieuwe voorzitter Ouderraad:
Even voorstellen:
Ik ben Lizanne Groeneweg, moeder van Eveline Pettinga (groep 3a).
Met ingang van dit schooljaar ben ik de nieuwe voorzitter van de OR
van OBS De Borgh. In 2014 ben ik samen met mijn man Hessel,
Eveline en onze hond Pip in Zuidhorn komen wonen aan de
Beatrixlaan. In februari 2016 is onze jongste dochter Julie geboren.
Ik werk als groepsleerkracht 7/8 op OBS Usquert in Usquert. Naast
mijn lesgevende taken ben ik lid van de MR en GMR op de school
waar ik werk.
De tijd is aangekomen dat ik mij meer wil gaan inzetten voor activiteiten in, en onderdeel wil zijn
van het dorp waarin wij wonen. Waar kan dat beter beginnen dan op de school van mijn
dochter?! Ik ben enthousiast, gedreven en vind het fantastisch om mee te denken over de
activiteiten die de OR organiseert op OBS De Borgh. Ik heb er zin in!

Stichting Ouderraad OBS De Borgh
De Ouderraad (OR) is een stichting met als hoofdactiviteit het
organiseren van de verschillende feesten op school,
bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst en het Eindfeest. Het bestuur
van de Stichting bestaat uit Marije Kuis (secretaris), Anita
Dijkstra (penningmeester), Saskia Schutte (algemeen
bestuurslid) en Lizanne Groeneweg (voorzitter). De leden van
de OR zijn de groepsouders van alle klassen. De OR vergadert 6
keer per jaar. Elk feest heeft zijn eigen commissie waarin een
aantal groepsouders plaatsnemen. Deze commissies
vergaderen meestal een aantal keren ter voorbereiding op de
activiteit. In de commissies kunnen ook niet-OR leden
deelnemen. Om alle activiteiten financieel mogelijk te
maken vragen wij elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage.
Daarnaast ontvangen wij een vergoeding voor het ophalen van
oud papier. Een klein deel van de inkomsten van de Stichting
komt van de verkoop van eten en drinken tijdens de activiteiten.
Alle inkomsten van de OR komen ten goede aan de leerlingen van onze school.
Een greep uit onze uitgaven:

-

Ondersteunend materiaal voor feesten, theater, bibliotheek
Aanschaf nieuw spelmateriaal
Afscheid groep 8
Eindejaars cadeau leerkrachten
Groepscadeau 5 december
Leerling cadeaus 5 december groep 1 t/m groep 4
Etc.

Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën hebben, schiet een van ons dan aan op het plein of neem contact op
via: ordeborgh@hotmail.com of kijk op de site van school.

Rectificatie
Per ongeluk is het telefoonnummer van Lieke Reitsema uit groep 3b verkeerd in het infoboekje gekomen.
Dit moet zijn: 06-30360078.

Natuur-uitje: Paddenstoelen zoeken
Vind jij het leuk om paddenstoelen te zoeken? En vind je het ook nog leuk om te weten te komen
hoe de paddenstoel heet? Kom dan op maandagmiddag 21 oktober a.s. naar Trimunt,
Kloosterweg te Marum. Hier organiseert IVN Grootegast e.o. in de herfstvakantie een activiteit
voor kinderen van 8 – 12 jaar.
We vertellen eerst over paddenstoelen, want ze zijn heel belangrijk voor het opruimen van blad
enz. Daarna gaan we ze opzoeken, bekijken en proberen er een naam aan te geven. Het is
allemaal erg leuk om te doen. Een leuke invulling voor een vakantiemiddag.
De activiteit is van 14.00 – 16.00 uur.
We verzamelen om 14.00 u. bij de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Kloosterweg op
Trimunt.
Voor jeugdleden van IVN is het gratis, niet-leden betalen € 2.00.
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Tot ziens op 21 oktober.
Je kunt je opgeven bij hwoltjer@home.nl of tel. 0594-613253.

Fijne herfstvakantie!

