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Voorjaarsvakantie: leerlingen vrij!

21 maart

Margedag: leerlingen vrij!

Schaaktoppers!

Afgelopen zaterdag is team 1 van de Borgh (Gijs Vellinga, Xiander van Efferen, Julian Frieswijk en Arjan de
Vries), 3de (bijna 2de) geworden op het schoolschaaktoernooi.
De spelers van team 2 (Tobias Eilander, Liza Feenstra, Rebecca Brouwer en Amber Snip) deden voor het
eerst mee aan het scholentoernooi en hebben ook heel goed gespeeld. Ze hebben hun eerste echte
schaakwedstijden al gewonnen! Team 1 is door naar de volgende ronde in het scholentoernooi.

Onze kampioenen van de spelsportdag groep 5
Op donderdag 15 februari hadden de groepen 5 en 6 een spelsportdag.
In de ochtend kwamen de leerlingen uit de groepen 5 in actie. Bij de drie onderdelen
Cirkelbal, Basketbal en Slagbal moesten ze het opnemen tegen teams van de drie andere basisscholen uit
Zuidhorn: De Brug, het Anker en de Windroos. Rond 11 uur werden de finales gespeeld.
We zijn met een mooie winst naar huis gegaan! Goed gedaan groep 5! Jullie zijn toppers!
We willen juf Irene bedanken voor de goed georganiseerde dag en natuurlijk de hulpouders die gecoacht
hebben en begeleiding hebben geboden bij het fietsen! En Saskia, voor het wassen van onze borghshirts.
Volgende week meer sportnieuws over de groepen 6,7 en 8.

Sylvia, Cathelijne, Ninthe, Amber, Reem, Fem, Felix en Imke behaalden de 2e prijs bij Slagbal.

Tobias, Liam, Iris en Roan (en invallers Maarten en Tijn) zorgden voor een 1e plaats bij Basketbal.

Femke, Marte, Ties, Casper, Jorunn, Eline en Liza behaalden de 1e prijs met Slagbal.

Arwen, Niels, Mas, Tijn, Mustafa en Manon behaalden de tweede plaats bij Basketbal.

Yvonne, Emma, Arne, Eva, Pepijn, Sterre en Sarah zorgden voor een 3e plaats bij Cirkelbal.

Taarten van Abel
Aanstaande zondagochtend komt er een aflevering van “Taarten van Abel” op TV waarin Anouk (leerling
van onze school) een taart aangeboden krijgt door Loyd, een oud-leerling van De Borgh. Deze aflevering
begint om 9.50 uur. Dat willen we natuurlijk niet missen!

