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Nieuwsbrief van C.K.C. de Borgh ( 34 s t e jaargang)
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Uitnodiging oudergesprekken
Infoavond groep 8
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Nieuwe website
Sinds enkele weken is onze
website volledig vernieuwd
passend bij de huisstijl van
stichting CKC Drenthe.
Gekoppeld aan deze site zal ook de Parro-app
verdwijnen en een nieuwe app ‘Social Schools’
geïntroduceerd worden. Dezelfde functionaliteit blijft,
zodat we optimaal kunnen blijven communiceren met
ouders en andersom. Volgende week krijgt u een korte
handleiding met koppelcode om over te kunnen
stappen op ‘Social Schools’. Na de herfstvakantie (25
oktober) zullen we de communicatie stoppen binnen
Parro en alleen nog bericht sturen en ontvangen via de
nieuwe app.
Leerlingenraad
De eerste leerlingenraad is op
donderdag 7 oktober. Voor
een goede overdracht starten
we met de oude en nieuwe
vertegenwoordigers, daarna gaan we met nieuwe raad
aan de slag. Van de vergadering worden notulen
gemaakt , deze worden in alle groepen voorgelezen,
zodat iedereen meteen van alle afspraken weet.
Schoolraad
De eerste schoolraad van dit schooljaar is op
donderdag 28 oktober. We bespreken het beleid van
de school met vertegenwoordigers van de ouders en
de Medezeggenschapsraad (ouder- en
personeelsgeleding), samen met de directie.

Kinderboekenweek: Worden wat je wil!
De Kinderboekenweek is
een mooie aanleiding
om school-breed aan de
slag te gaan met een
prachtig thema: “Worden wat je wil”!
• We starten op de openingsdag woensdag 6
oktober met een gezamenlijk lied (en dans).
Iedereen (kinderen, meesters en juffen) mogen
verkleed ‘in een bepaald beroep’ op school
komen… We zijn heel benieuwd hoeveel beroepen
we zullen zien!
• Ook dit jaar houden we een boekenmarkt op het
Schultestraatplein. We starten op dinsdag 12
oktober om 13:30 uur en sluiten de markt om
14:15 uur. Spelregel: Alle boeken worden
aangeboden voor € 0,50 (alvast even muntgeld
sparen, dus!)
Via de app hebben we ouders opgeroepen om iets te
vertellen of te laten zien van hun beroep (opgave kan
nog steeds bij de eigen leerkracht). Fijn dat er
verschillende bezoekjes gepland zijn!
• Inmiddels hebben we ook al een afspraak ‘op
locatie’ bij de brandweerkazerne voor groep 4 t/m
8 op vrijdag 8 oktober en op dinsdag 12 oktober
komt de brandweerwagen op bezoek voor groep 1
t/m 3.
• We zijn gewend om het Kinderboekenweekproject
feestelijk af te sluiten.
Dat doen we op donderdag 14 oktober van 17:00 18:30 uur. Met een fiets-vossenjacht. Er staan
verspreid door het dorp verschillende ‘opvallende’
beroepen, waarbij je zult zien dat er iets niet
klopt… Ouders met kinderen mogen op de fiets
tussen 17:00-17:30 uur starten bij school
(Schultestraatplein) en op zoek gaan. Nadat we
een eerste startplek hebben aangegeven kun je
zelf de andere plaatsen met ‘beroepen’ zoeken.
NB. Veiligheid voor alles! Dus let goed op in het
verkeer. We verwachten de kinderen onder
verantwoordelijkheid van volwassen-begeleiding (dus
geen kinderen alleen op pad dit keer!)
Eenmaal weer terug op school is het gezellig om elkaar
na een hele periode weer ‘gewoon’
te kunnen en mogen ontmoeten.
Dus koffie/thee en limonade staat
klaar om weer even bij te kletsen!
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Informatieavond groep 8 ouders
Op maandag 1 november (19:15-20:30 uur) zijn de
ouders van groep 8 van harte uitgenodigd voor een
informatieavond over het Voortgezet onderwijs en het
laatste jaartje basisschool.
Eerste oudergesprekken
Begin november starten we met de oudergesprekken
in alle groepen. U krijgt, via de nieuwe school-app (!)
een tijdsplanning die u zelf kunt invullen. Deze
gesprekken kunt u voorbereiden met een
interviewpapier, dat de kinderen in de
week ervoor meekrijgen. Het is de
bedoeling om samen met uw kind(eren)
dit papier in te vullen. De uitnodiging
komt maandag 1 november online. In
de week van 8 november hebben we de
gesprekken gepland.
Parkeerplaats
Na enkele weken schoolgaan (en een enkele
regenachtige dag) zien we dat het soms erg vol is op
de parkeerplaats. Graag extra aandacht in deze tijd bij
het wegbrengen en ophalen van kinderen die hun weg
nog moeten zoeken; dit geldt vooral voor het achteruit
rijden en de snelheid!

Ouders weer op school

Anderhalf jaar hebben we i.v.m. de Coronamaatregelen geen ouders kunnen ontvangen op
school. Deze week zijn er versoepelingen
doorgevoerd vanuit de overheid. We zijn dan ook
blij met de uitkomsten m.b.t. ouders in school.
Vanaf maandag 4 oktober bent u weer welkom
om uw kind(eren) op school te brengen. Dit geldt
natuurlijk vooral voor de groepen 1/2. De
groepsleerkrachten zijn dan weer ‘gewoon’ vanaf
half 9 in de kring aanwezig in de eigen lokalen.
Misschien zal het de eerste dagen wat drukker
zijn, we gaan er vanuit dat u zelf de situatie kunt
inschatten als het nog even te druk is of voelt.
Wat blijft is de starttijd van de lessen om 8:45 uur.
’s Middags zorgen de leerkrachten dat de
kinderen weer bij het witte hekje worden
gebracht.
Vrijwillige ouderbijdrage
Bijna alle ouderbijdrage-briefjes zijn binnen. De
bedragen zullen in week 40 worden afgeboekt naar de
schoolfondsrekening van ‘Vrienden van de Borgh’.
Dank voor de vlotte afhandeling.

Van derden: Bibliotheek en combi -coach
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Van derden: Muziekvereniging ODO
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