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Belangrijke data:
11 november

Oud papier

13 november

Margedag groep 1 t/m 4: leerlingen vrij!
Sinterklaasviering op school
groep 1 t/m 4: om 12.30 vrij!

05 december

Container oud papier:
In het weekend van 11 november kunt u ook uw oud papier zelf weg brengen, wanneer u de oud papier
wagen heeft gemist.
Dit kan in een container op het volgende adres:
Ter Veer transport, Zuiderweg 3, Zuidhorn.
Dat kan op vrijdagmiddag, zaterdag en zondag. Alvast bedankt voor de moeite.
Groet,
Gerkje Brouwer-Wassenaar.

Oproepje:
Voor de Sinterklaasviering zijn we op zoek naar 2 pop-up tentjes. Wie heeft er nog eentje liggen
die we mogen gebruiken?
Graag inleveren bij groep 5 op de eerste verdieping (juf Selina / juf Monique). Alvast bedankt!
Na de Kinderboekenmarkt zijn er nog een aantal borden / schalen blijven staan van de ouders
die toen pannenkoeken hebben ingeleverd. Ze kunnen worden afgehaald op de eerste
verdieping. Ze zijn te vinden op de onderste plank van de koffie- en thee trolley.

Creamiddag:
Dit schooljaar willen we ná de kerstvakantie in de bovenbouw (gr 5 t/m 8) weer beginnen met de
creamiddagen op de vrijdagmiddag.
Er zijn door ons 6 verschillende creatieve activiteiten bedacht met alle 6 hun eigen materiaal, techniek en
beeldend doel.
Alle kinderen zullen deze 6 creatieve activiteiten uitvoeren. Hierdoor komen de kinderen met 6
verschillende technieken en materialen in aanraking.
Dit zullen ze doen in zes blokken van 2 weken, dus in totaal zijn we 12 weken bezig.
De kinderen worden door ons in groepjes ingedeeld (5 t/m 8 door elkaar) en blijven het hele jaar in
dezelfde groep.
We gaan ons dit schooljaar bezig houden met:
1. koken/bakken
2. klei
3. hout
4. textiel
5. beeldhouwen
6. papier mache
Voor deze creamiddagen kunnen we heel goed uw hulp gebruiken. Wie lijkt het leuk om op
vrijdagmiddag, van 12:45 tot 14:30 uur, een groepje van ongeveer 15 kinderen te begeleiden? Er staan
altijd 2 volwassenen op 1 groep, u hoeft de groep dus niet alléén te begeleiden.
Of kent u nog iemand die dit heel leuk lijkt (buurman/buurvrouw/opa/oma etc.)?
Data creamiddagen zijn:
Blok
Datum
1
12 en 19 januari
2
2 en 9 februari
3
2 en 9 maart
4
6 en 13 april
5
18 en 25 mei
6

15 en 22 juni

Aanmelden
De komende week krijgt uw dochter of zoon een brief mee waarin al deze informatie nog een keer staat.
Op de achterkant van deze informatiebrief vindt u een formulier waarop u kunt invullen of u wel of niet
kunt helpen. Wij zouden het erg fijn vinden als uw kind dit formulier, in één van de daarop volgende
dagen, weer mee terug neemt naar school.
Contact persoon:
Mirjam Monsma (leerkracht van groep 5/6)
m.monsma@westerwijs.nl
Hier kunt u voor eventuele vragen terecht.
Met vriendelijke groet, Leerkrachten groepen 5 t/m 8

Vrijwillige ouderbijdrage:

Beste (nieuwe) Ouders,
Begin van elk schooljaar vragen wij namens de OR om een vrijwillige Ouderbijdrage.
Met behulp van deze ouderbijdrage kunnen wij als OR leden leuke, gezellige, sportieve, culturele en
leerzame activiteiten organiseren voor jullie kinderen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het sinterklaasfeest, kerstfeest, en het eindfeest.
Maar ook de activiteiten als een schoolvoetbaltoernooi, het school-korfbaltoernooi en het schaaktoernooi
worden mede mogelijk gemaakt door jullie bijdrage. Verder krijgt de school de mogelijkheid tot het
organiseren van culturele activiteiten.
De ouderbijdrage is € 25,00 per kind.
Heeft u nog geen bijdrage gedaan, dan kan dit op onderstaande rekening:
Stichting Ouderraad O.B.S de Borgh
NL89RABO0375860649
Graag de naam van uw kind + groep vermelden.
Namens de OR en de kinderen alvast bedankt!

