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BORGHJOURNAAL (6)   

Nieuwsbrief van C.K.C. de Borgh (34s t e jaargang)          

 

Deze maand: 

7 febr. Uitnodigingen oudergesprekken 

14-18 febr. Oudergesprekken 

10 febr. Leerlingenraad 

18 febr. 1ste rapport mee 

19 -27 febr. Voorjaarsvakantie 

3 mrt. Schoolraad 

4 mrt. Borghjournaal (7) 

 

 

Oudergesprekken 

De tweede 

oudergesprekken van dit 

schooljaar vinden plaats in 

de week van 14 februari 

voor de groepen 1 t/m 7.  

Maandag 7 februari kunt u 

zich inschrijven via de SocialSchools-app. 

U bent van harte uitgenodigd, natuurlijk met in 

achtneming van de Corona-afspraken die nu 

gelden (mondkapje, 1,5 meter, geen klachten en 

niet te vroeg komen).  

Het eerste rapport voor de midden- en 

bovenbouw zal in deze gesprekken worden 

besproken.  

Voor de ouders (en kinderen) van groep 8 hebben 

we 15 maart gepland voor de adviesgesprekken 

voor het Voortgezet onderwijs; hier krijgt u t.z.t. 

nog apart informatie over. 

 

Leerl ingenraad 

Donderdagmiddag zullen de vertegenwoordigers van 

alle groepen weer bij elkaar komen om mee te denken 

met het beleid van de school. De notulen zullen we in 

de volgende nieuwsbrief publiceren. 

 

Voorjaarsvakantie 

Van zaterdag 19 tot en met zondag 27 februari hebben 

we voorjaarsvakantie. De 28ste gaan de deuren weer 

open! 

 

Instroomgroep 

We zijn blij met de groei van het aantal kinderen op de  

Borgh. De komende maanden zullen we weer veel 

nieuwe jongste kleuters er bij krijgen. 

Om deze allerjongsten een veilige en rustige omgeving 

te bieden starten we na de voorjaarsvakantie met een 

nieuwe kleine instroomgroep (groep 1 - vissen). Onze 

personeelsruimte toveren we om in een gezellige 

groepsruimte en we zijn heel blij met de komst van juf 

Janny Brink (geen onbekende voor onze school!). 

Van maandag tot en met donderdag zal deze groep 

alvast kunnen wennen aan het schoolse leventje. 

 

School in deze tijd 

In de week dat deze nieuwsbrief uitkomt zijn de 

besmettingscijfers nog nooit zo hoog geweest. 

We ontkomen er met elkaar niet aan. Gestaag 

komen de berichtjes en appjes binnen dat een 

leerling voor een tijdje thuis moet blijven, meestal 

is het ziektebeeld niet heel ernstig. In elke groep 

hebben we wel een aantal kinderen met Corona 

(gehad). De klassen hebben we nog steeds 

kunnen bemensen, zodat de voortgang van de 

lessen niet in gevaar is gekomen (tot nu toe). 

Mede door de grote mate van flexibiliteit en inzet 

van de meesters en juffen is dit mogelijk. We 

hopen dit ook de komende tijd vol te houden, 

maar we zien ook dat het draaiende houden van 

een school in deze tijd niet alleen afhankelijk is 

van inzet… samen moeten we nog even 

volhouden zodat het voorjaar hopelijk verbetering 

geeft. 

 

 

 


