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BORGHJOURNAAL (1)   

Nieuwsbrief van C.K.C. de Borgh (35s te  jaargang)         

 

Deze maand: 

6 sept. Juf Gea M. jarig 

12 sept. Informatiemiddag (door de kinderen) 

20 sept. Verkiezing leerlingenraad 

27 sept. Schoolfotograaf 

28 sept. Kinderpostzegels (gr. 8) 

29/30 sept. Open dagen 

3/4 okt. Open dagen 

30 sept. Borghjournaal (2) 

 

Start schooljaar 

Kinderen, meesters en juffen (en ik denk ouders 

ook wel)… iedereen heeft weer zin om te beginnen. 

Na een heerlijk lange zomervakantie, met prachtig 

weer, kwamen afgelopen maandag de kinderen 

met bruine (en ook wel wat gespannen) gezichten 

op school.  

En het went weer snel. 

In de eerste weken zijn we, naast de normale 

lesstof, vooral bezig met de groepsvorming en de 

afspraken die we in de klas 

maken. Dit doen we n.a.v. onze 

kanjertraining-lessen.  

Deze ‘gouden’ weken zijn een 

goede start voor een mooi 

schooljaar! 

 

Borghjournaal / Social schools 

Aan het begint van de 

maand komt er een 

Borghjournaal uit, onze 

digitale nieuwsbrief.  

Veel actuele informatie, foto’s en groepszaken 

worden rechtstreeks via de social school-app 

gericht aan de ouders van een groep of de hele 

school.  

Dit betekent dat onze maandelijkse nieuwsbrief een 

ander karakter heeft gekregen, meer gericht op 

belangstellenden, oud-leden, oud-leerlingen en 

opa’s en oma’s, die betrokken willen blijven bij 

onze school.  

Ouders zullen vooral geïnformeerd worden via de 

social-school-app. 

 

Informatiemiddag door kinderen voor ouders 

Op maandagmiddag 12 

september (ergens tussen 16:30-

18:30 uur) zijn alle ouders 

uitgenodigd om door hun 

kind(eren) te worden 

geïnformeerd over de eigen klas en belangrijke 

dingen voor het komend schooljaar. Aan de hand 

van een stappenkaart (en een goede instructie) 

krijgt u, als ouder, een inkijkje in het dagelijkse 

leven van uw kind op school.  

Voor de ouders ligt er daarnaast ook nog een 

informatiepakket klaar om thuis alles nog eens 

rustig door te nemen. Van harte welkom! 

 

Verkiezing leerlingenraad 

De derde dinsdag in september (dit 

jaar 20 september) is traditioneel een 

belangrijke dag voor ons land….  

Voor onze school ook, 

want dan wordt de nieuwe leerlingenraad 2022-

2023 gekozen. Wie zal het komend schooljaar de 

verschillende groepen vertegenwoordigen en zo 

meedenken over het beleid van de Borgh? 

 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 27 september komt de schoolfotograaf 

weer langs om alle schoolgaande kinderen op de 

foto te zetten en een groepsfoto te maken.  

Fleurige kleding maakt de foto’s nog mooier.  

 

Kinderpostzegels 

Groep 8 zal ook dit jaar weer meedoen met actie 

kinderpostzegels. Vanaf woensdag 28 september 

komen de kinderen langs de deur en zullen u 

vragen om iets te bestellen (dat kan nog op papier 

maar ook heel handig digitaal). Jaarlijks zijn onze 

kinderen goed voor het inzamelen van enkele 

duizenden euro’s, zo kunnen zij hun 

steentje bijdragen aan een betere 

wereld voor veel meer kinderen. 
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Open dagen 

Misschien heeft u altijd wel eens 

mee willen kijken in de groep van 

uw kind(eren)… hoe gaat nou zo’n 

kringgesprek, rekenles, gym- of 

taaluurtje. 

Van donderdag 29 september tot en met dinsdag 

4 oktober zijn er verschillende tijdvakken in de 

groepen waar u, na inschrijving,  mee kunt kijken 

hoe het ‘dagelijkse schoolleven’ van uw kind er 

uitziet. 

Via de school-app krijgt u hier nog meer informatie 

over! 

 

Even voorstellen 

Aan het begin van het schooljaar is het goed om 

nieuwe gezichten op school even voor te stellen: 

• Ik ben Agneta Almoes, al 15 jaar 

getrouwd met Chris. We wonen in 

Borger en samen hebben wij 2 

dochters; Robine (15) en Carlijn 

(8). Ik kom dit schooljaar 3 

ochtenden per week als 

onderwijsassistent werken (vooral in groep 3). 

Daarnaast zal ik ook elke dag wel op het plein 

te vinden zijn waar ik kindjes breng of haal, 

want de overige dagen werk ik als gastouder bij 

mijn eigen kleinschalige kinderopvang. Daar 

zullen de meeste ouders en kinderen mij wel al 

van kennen. Dat doe ik dit jaar alweer 15 jaar!  

Ik heb er enorm veel zin in! 

 

• Met dit stukje wilde ik mijzelf aan u allen 

voorstellen. Mijn naam is Subrata Gupta, (je 

zegt: Subroto). Ik ben werkzaam in de pool van 

CKC-Drenthe en zal dit schooljaar op maandag 

in groep 6/7A lesgeven. 

Ik woon in Zuidlaren, samen met 

mijn vrouw en 3 kinderen. Ik was 

niet altijd werkzaam in het 

onderwijs, maar ben na mijn 

opleiding in het bedrijfsleven aan 

het werk geweest. Via iemand 

die ik bij de spelweken bij 

Appelscha kende, (waar ik 12 

jaar als vrijwilliger meedeed met 

activiteiten voor basisschoolkinderen) werd ik 

enthousiast gemaakt voor het vak als 

leerkracht. Ik kijk er naar uit om dit jaar op de 

Borgh aan de slag te kunnen gaan! 

 

Schoolgids met formatie, jaarkalender 

De nieuwe schoolgids, de 

formatie voor dit schooljaar 

en de jaarkalender (incl. 

vakantierooster) staan weer 

op onze website. 

 

 

 

 

 

 

 

 


