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Belangrijke data:
05 december

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

09 december

Oud papier

12 december

Mogelijke staking leerkrachten
Margemiddag: alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
’s Avonds: Kerstdiner op school
Marge-ochtend groep 1 t/m 4: leerlingen vrij!
Marge-middag groep 5 t/m 8: leerlingen om 12.00 uur vrij!

21 december
22 december

Herdenkingsdienst
Gisteren was de herdenkingsdienst van Bernard Timmer in Balk.
Veel ouders, leerkrachten en kinderen waren daarbij aanwezig. het was een prachtige, ontroerende en
aangrijpende bijeenkomst.
De afgelopen dagen zijn er veel brieven, tekeningen en bloemen neergelegd op het herdenkingstafeltje in
school. Het wordt enorm gewaardeerd door de familie en de kinderen Len en Sil vinden het geweldig dat
iedereen zo lief is.
Na vandaag zal het gemis van Bernard in de familie nog sterker gevoeld gaan worden. Een maand vol
feestdagen staat voor de deur, dagen waarop het verlies van een dierbare man en vader juist extra pijnlijk
is. We gaan als school zo goed mogelijk zorgen voor de kinderen van Bernard en Sara.

Staking
Beste ouders,
U heeft wellicht het nieuws gevolgd de afgelopen tijd en vernomen dat er weer acties op stapel staan in
het primair onderwijs. De kans is aanwezig dat de leerkrachten van de Borgh op 12 december gaan
staken. In de bijlage bij dit Borgbericht leest u hier meer over.

Sinterklaas en Zwarte Piet
De Borgh en het Anker volgen dit jaar de ondernemersvereniging Zuidhorn als het gaat om de kleur van
Zwarte Piet. Er is door beide Sintcommissies in goed overleg besloten dat de kleur van de Pieten overal in
Zuidhorn hetzelfde moet zijn, zodat het voor de kinderen geen vragen oproept.

Teamscholing
Tijdens de margedag van de groepen 1 t/m 4 afgelopen maandag is er een scholing verzorgd door Corrie
Wolters, specialist hoogbegaafdheid. Zij heeft het team leerkrachten van de groep 1 t/m 4 onder
meer verteld over signalering van Hoogbegaafdheid.

Ook hebben we geleerd hoe we kinderen met een speciale onderwijsbehoefte die meer uitdaging nodig
hebben in ons onderwijs tegemoet kunnen komen. Dit kan onder meer door de "Taxonomie van Bloom".

Deze taxonomie gaat uit van verschillende soorten denkvragen: de lagere orde denkvragen en de hogere
orde denkvragen. Juist door in de lessen af en toe een hogere orde denkvraag te stellen, kan de leerkracht
kinderen uitdagen en stimuleren om creatief te denken. ‘Het gaat dan bijvoorbeeld om een vragenlijst
ontwerpen, een grafische weergave maken van wat je hebt ontdekt, een experiment uitvoeren, iets
onderzoeken, argumenten geven om een idee of stelling kracht bij te zetten, een machine ontwerpen,
een nieuw product ontwikkelen enz. enz.

De leerkrachten zijn na de lunchpauze begonnen met het bedenken van deze hogere orde denkvragen
voor hun lessen. De kennis van deze ochtend wordt gedeeld met de rest van het team. Ook gaan we de
komende tijd verder met het invoeren van de taxonomie van Bloom in ons onderwijs.

Kerstkoor
Een ouder van onze school, Oktje Lambermont, is met het prachtige idee gekomen om een
kerstkoor te starten op onze school.

Kerstkoor de Borgh 2017
De visie van Oktje:
- Zingen is de meest natuurlijke manier van muziek maken.
- Kerst is een groot wederkerend feest waarbij traditioneel veel wordt gezongen.
- Zingen verbindt en maakt sfeer – en veel kinderen kennen kerstliederen.
- Kerst is de uitgelezen kans om de intense ervaring van echt zingen te ervaren.
Uitwerking:

De kinderen krijgen les in samenzang op beginnersniveau.
Een repetitie houdt in: opwarmen van stem en lichaam, luistertraining, zangtraining.
Aanleren van kerstliederen met minimaal één tweede stem er bij.
Er wordt géén audioapparatuur bij gebruikt.
De zangstemmen zijn leidend.
Afgelopen donderdag kwam het kerstkoor voor het eerst bij elkaar om te oefenen. Er doen
maximaal 5 kinderen mee uit groepen 3 t/m 6. We oefenen onder schooltijd. Dit gebeurt vooral
tijdens het buitenspelen. Er wordt geoefend op het Borghpodium.
Op donderdagochtend 21 december treedt het kerstkoor op voor de groepen 1 t/m 4 op het
kleuter-leerplein.
Ook treedt het kerstkoor op voor de groepen 5 t/m 8 op het leerplein bij het Borghpodium.
Donderdagavond 21 december, de avond van het kerstdiner, treedt het kerstkoor op in de
centrale hal bij binnenkomst.
Meer informatie over de kerstviering volgt nog.
Met vriendelijke groet,
Oktje Lambermont en Esther de Vries (leerkracht groep 3).

Vergadering MR
De MR is op 2 oktober jongstleden weer voor het eerst dit schooljaar bij elkaar geweest.
Er is onder anderen gesproken over:
· Kiva, de vignetten voeding en beweging
· Instroomgroep
· Schooljaarplan
· Schooljaarverslag
Hieronder treft u een link aan om de notulen van deze MR vergadering te lezen.
http://www.deborgh.nl/Informatie/ORenMR/MR/Notulen.aspx

Aanmelding nieuwe kleuters
Beste ouders,

Tot nu toe hebben we al veel aanmeldingen ontvangen van kleuters die dit schooljaar nog instromen.
Heeft u ook een kind van drie jaar dat dit schooljaar nog vier wordt?
We stellen het op prijs als u uw zoon of dochter op zeer korte termijn in wil schrijven.
Zo kunnen wij tijdig de juiste beslissing nemen over de indeling van de kleutergroepen.

Het inschrijfformulier kunt u downloaden via de site of ophalen bij de administratie.

Zijn de fietsen van uw kinderen winterklaar?
De dagen in de herfst worden steeds korter. Wanneer het buiten steeds langer donker blijft, vaak regent
of het glad is, is het belangrijk om met een goed onderhouden fiets de weg op te gaan. U kunt zelf al veel
doen om uw eigen fiets en de fietsen van uw kinderen een stuk veiliger te maken. We geven hieronder
enkele goede tips om zelf uw fietsen te controleren en aan te passen om veilig de winter in te gaan.
U hoeft hiervoor niet noodzakelijkerwijs naar de vakman; met een beetje handigheid komt u er zelf ook.
Wat staat er zoal op de checklist:
•

Verlichting: Zeer belangrijk dat u deze goed controleert en
lampjes vervangt indien nodig. Het minste wat u kunt doen voor
uw eigen veiligheid is er voor te zorgen dat u gezien wordt.

•

Remmen: Remblokjes goed schoonborstelen; indien te glad,
laten vervangen.

•

Banden: Controleer het profiel; bij te weinig profiel, laat u deze
vervangen.

•

Bandenspanning: Bij sneeuw en ijzel mag de band iets zachter zijn dan normaal; dat vergroot de grip
op het wegdek. Maar let op: niet te zacht.

•

Ketting: Is de ketting strak en gesmeerd?

•

Zadel: Zit het zadel goed recht, vast en op juiste hoogte? Met een lagere zadelstand kunt u beter met
uw voeten bij de grond. Pas deze dus aan naar de omstandigheden, zeker in geval van echte gladheid.

•

Stuur: Zit het stuur recht en vast? Zitten de handvatten vast?

•

Bel: Heeft de fiets een goed werkende bel?

•

Spatborden: Zijn de spatborden aanwezig en goed vast?

•

Fietstassen: Zorg dat ze goed vastzitten en niet tussen de spaken kunnen komen.
Controleer de fietsen van uw kinderen, zodat ze veilig en goed verlicht
zijn nu de wintertijd is in gegaan!

Met vriendelijke groet,
Verkeerscommissie De Noordster

