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Nationale Voorleesdagen

07 februari

Margedag: leerlingen vrij!

10 februari

Oud papier

14 februari

Mogelijke stakingsdag

15 februari

Spelsportdag groep 5 en 6

16 februari

Spelsportdag groep 7 en 8

26 februari t/m 2 maart

Voorjaarsvakantie: leerlingen vrij!

Staking?
U heeft het misschien al vernomen: op woensdag 14 februari wordt er in de drie noordelijke
provincies opnieuw gestaakt door onderwijzend personeel. Mocht het personeel van de Borgh ook
gaan staken, dan is het van belang dat u tijdig met elkaar de opvang voor uw kinderen regelt.
Er wordt momenteel geïnventariseerd of ons team ook opnieuw gaat staken. Zodra hier meer
duidelijkheid over is (begin volgende week), zal ik u daar over informeren.

Voorleesdagen
Tijdens de voorleesdagen hebben kinderen van de bovenbouw voorgelezen aan de kleuters. Ze
zochten een mooi boek uit en bereidden het voorlezen goed voor! De kleuters luisterden aandachtig
naar de juffen en meesters in de dop!

Sinterklaasfoto’s:
Voor degene die het nog niet hebben gezien; Op de Borghsite staan leuke foto's van het Sinterklaasfeest
in de verschillende groepen, gemaakt door Roos van der Laan. Nog onze hartelijke dank hiervoor, Roos!

Creatieve middagen
We zijn weer begonnen met de creatieve middagen. De kinderen van groep 5,6,7 en 8 volgen
workshops waar ze verschillende technieken leren. Zo maken ze een vaas van papier-maché, gaan ze
koken, maken ze een vis met organische vormen, van klei wordt een mooie bel gemaakt die ook echt
wordt afgebakken in een oven en het is op de bovenste verdieping een lawaai van jewelste want daar
worden vogelhuisjes in elkaar getimmerd!
De kinderen zijn zeer betrokken en creatief aan het werk.

Plusgroep
Sinds 23 januari j.l. is juf Karin Hoekstra weer gestart met de plusgroep. Zij zal op dinsdagochtend
leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 uitdagen om op een andere manier te leren. De kinderen leren in
de plusgroep op 3 verschillende domeinen:

•
•
•

Leren leren (plannen, organiseren etc.)
Inzicht in jezelf (in kaart brengen van de eigen sterke kanten en uitdagingen, gesprekken met
gelijkgestemden, hoe verhoud ik mij tot mijn omgeving etc.)
Leren denken (filosoferen, informeren over de werking van de hersenen etc.)

De criteria voor deelname aan de plusgroep zijn de volgende:

•

•
•

De leerling moet een A-I op rekenen en begrijpend lezen hebben met een voorsprong van
minimaal 10 dle’s op leeftijdgenoten. Dit betekent dat de kinderen die deelnemen aan de
plusgroep minimaal een jaar voorsprong hebben in vergelijking met hun klasgenoten.
De leerling moet een goede werkhouding laten zien in de groep.
De leerkracht vult een observatielijst in. Hieruit moet o.a. blijken dat de leerling (op een
aantal) van onderstaande punten opvalt in vergelijking met zijn klasgenoten. De leerling:
o is in veel onderwerpen geïnteresseerd, vraagt veel door en wil dingen echt begrijpen;
o is snel van begrip en denkt door;
o begrijpt regelmatig al dingen voordat het is uitgelegd;
o brengt dingen die hij/zij eerder heeft geleerd/gezien/gedaan snel en makkelijk in
verband met nieuwe kennis/situaties;
o ontwikkelt ideeën om te begrijpen hoe iets werkt en zoekt verklaringen;
o is creatief/vindingrijk;
o maakt grote denksprongen en ziet vanuit verschillende invalshoeken diverse
mogelijkheden.

Elk kind is uniek en dat betekent dat er soms leerlingen in de plusgroep worden geplaatst die niet
helemaal aan de criteria voldoen. Hierover maken wij met de desbetreffende leerling en ouders
afspraken.

Dit alles zouden wij niet kunnen zoen zonder de hulp van heel veel ouders die iedere vrijdagmiddag
weer klaar staan om te helpen, geweldig!!

