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21 maart

Margedag: leerlingen vrij!

30 maart t/m 02 april

Paasvakantie: leerlingen vrij!

Oproep
We zijn begonnen met het berekenen van de formatie voor het volgend schooljaar. Het is belangrijk dat
we weten met hoeveel kleuters we starten na de zomervakantie en hoeveel leerlingen we ongeveer
hebben op de "teldatum" van 1 oktober 2018. Een aantal kinderen extra kan net het verschil maken tussen
15 of 16 groepen en heeft dus invloed op de hoeveelheid formatie die ik in kan zetten.

Heeft u een zoon of dochter die vóór of op 1 oktober 2018 vier jaar wordt?
Zou u deze dan zo snel mogelijk willen aanmelden?
U kunt bij de administratie een inschrijfformulier ophalen, of het aanmeldformulier dat als bijlage bij dit
Borghbericht is toegevoegd openen. Op de site kunt u deze overigens ook vinden.
U kunt het formulier afgeven bij de administratie of directie, of mailen naar directie-borgh@quadraten.nl
of g.wassenaar@quadraten.nl

Mailadressen
Alle aan onze school verbonden mailadressen eindigend op “@westerwijs.nl” zijn in de
voorjaarsvakantie veranderd in een mailadres eindigend op “@quadraten.nl”.
We zouden het fijn vinden als u, wanneer u ons team mailt, u dit nieuwe mailadres gaat gebruiken.
Mail komt nu ook nog binnen op het oude mailadres, maar deze zal spoedig worden opgeheven.
Alvast bedankt.

Nieuws vanuit de MR:
Op 19 februari heeft er een MR vergadering plaatsgevonden. We hebben onder andere gesproken over
het speerpunt portfolio, hoe we dit gebruiken en de zichtbaarheid hiervan richting onze ouders. De
personeelsgeleding heeft een korte terugkoppeling gegeven over de studiedag van 7 februari, zoals al
eerder in het borghbericht is beschreven kijken we terug op een fijne en proactieve dag met veel concrete
actiepunten voor onze school. Ook hebben we de onderzoeksvragen besproken die in het kader van de
academische opleidingsschool zijn opgesteld. Deze vragen hebben betrekking tot ons speerpunt rekenen
en worden uitgevoerd door de rekencoördinatoren in combinatie met de lio-student en een 4-tal
derdejaars studenten van de PA.

Nieuws vanuit de OR:
Eens in de zoveel tijd berichten wij u over de activiteiten die stichting ouderraad De Borgh onderneemt
voor de leerlingen van de school. Hieronder leest u wat de laatste ontwikkelingen zijn.
Het sinterklaas- en kerstfeest liggen alweer ver achter ons. Toch hebben wij met elkaar teruggeblikt op de
organisatie van deze feesten en de plus- en minpunten op een rijtje gezet. Door deze evaluatie kunnen we
een volgende keer nog beter zorgen voor een fantastisch feest.
Momenteel zijn de voorbereidingen voor het Paasfeest in volle gang. Daarover wordt u op een later
tijdstip verder geïnformeerd. Tevens zijn wij bezig met het aanschaffen van extra speelmaterialen voor in
de pauze voor de groepen 3 t/m 6.
Het doel van onze stichting is:
“Het ten behoeve van de leerlingen van de school organiseren van en het verlenen van (financiële) steun aan
niet tot het reguliere onderwijs behorende activiteiten, alsmede het verrichten van al hetgeen daartoe
behoort of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.
Wij trachten dit doel te bereiken door het onder meer het organiseren van een sinterklaasfeest, een
kerstviering, een paasfeest en een eindfeest, alsmede door het leveren van bijdrage aan andere (sport)
evenementen.”
De Stichting bestaat uit Groepsouders, Commissies en het Bestuur.
De stichting ontvangt inkomsten door het ophalen van oud papier en de vrijwillige ouderbijdrage (€25,per kind en voor kinderen die vanaf januari gestart zijn op school €12,50)
Dit schooljaar hebben wij tot nu toe ruim 20% van de vrijwillige ouderbijdrages mogen ontvangen. Mocht
het u ontschoten zijn, dan mag u het bedrag alsnog overmaken op rek.nr. NLRABO0375860649
Hartelijke groeten,
OR De Borgh
Lizanne Groeneweg

Container oud papier
In het weekend van 10 maart kunt u uw oud papier ook zelf wegbrengen, wanneer u de oud papierwagen
heeft gemist.
Dit kan in een container op het volgende adres:
Ter Veer transport, Zuiderweg 3, Zuidhorn.

Dat kan dit weekend op vrijdagmiddag, zaterdag en zondag. Alvast bedankt!

