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BORGHJOURNAAL (7)   

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

 

Deze maand: 

8 mrt. ‘Mogelijkheden’  voor gr. 5/6/7A 

9 mrt. ‘Plons’ voor gr. 1/2 (vlinders/kikkers) 

9 mrt. Excursie Veenhuizen voor gr. 6 

14 mrt. Excursie Hunebedcentrum voor gr. 5 

15 mrt. Adviesgesprekken voor groep 8 

29 mrt. Excursie Drents museum voor gr. 7 

30 mrt. Grote Rekendag 

1 apr. Borghjournaal (8) 

 

Er kan en mag weer meer  

Na de voorjaarsvakantie zijn we bijna terug naar 

de ‘normale’ omgangsregels. Het is fijn om te zien 

dat er weer ouders naar binnen kunnen en mogen 

(vooral bij de onderbouw). Ook al is het soms nog 

wat onwennig bij binnenkomst. Een bepaalde 

afstand (letterlijk) is nog helemaal niet verkeerd in 

deze periode. Want hoewel de meeste 

maatregelen er niet meer zijn, merken we wel dat 

er nog steeds ‘positieve’ berichten binnen komen. 

We hopen dat we, ook de komende periode, de 

groepen gewoon op school kunnen houden. 

 

Voorstell ingen K&C (kunst & cultuur) 

Op dinsdag 8 maart mogen we weer met de groepen 

naar een culturele voorstelling. Groep 5, 6 en 7A zullen 

op deze dag in de gymzaal kijken en 

luisteren naar de voorstelling 

‘Mogelijkheden’. 

Woensdag 9 maart gaan de vlinder- en 

kikker-groep in het speellokaal naar de 

voorstelling ‘Plons’. 

 

Adviesgesprekken groep 8 

Dinsdagmiddag en -avond (15 maart) komen een-

voor-een alle kinderen van groep 8 met de ouders op 

gesprek om samen tot een goed advies voor het 

Voortgezet onderwijs te komen. Best belangrijk (en 

spannend) voor kinderen en ouders. Aan de hand van 

een plaatsingswijzer met toetsgegevens en vooral door 

goed te kijken naar wat past bij de kinderen van groep 

8 en daarnaast onze ervaringen van de afgelopen 

jaren, komen we samen tot een afgewogen advies. 

 

 

Excursies 

Er is ook weer de mogelijkheid om excursies buiten de 

school te organiseren. 

Zo gaan we op woensdag 9 maart 

met groep 6 naar Veenhuizen om  

daar alles te leren over het 

gevangenismuseum. 

 

Op maandag 14 maart gaat groep  

5 naar het Hunebedcentrum (in de 

buurt dus).  

 

En op dinsdag 29 maart gaat groep 

7 naar het Drents museum in Assen. 

Wat fijn dat er weer meer kan! 

 

 

Grote Rekendag 

Een keer per jaar staat er 

een dag helemaal in het 

teken van rekenen: De 

Grote Rekendag! 

Op woensdag 30 maart 

gaan we met alle groepen aan de slag met het 

thema: Bouwavonturen. Een prachtig onderwerp 

waarin alle groepen zich kunnen uitleven. 

Dit jaar wordt de voorbereiding gedaan door 21 

studenten van de pabo; een mooie samenwerking 

en een goede werkervaring voor de aankomende 

meesters en juffen. 

 

De instroomgroep is gestart 

En dan staan er opeens 5 jongste kleuters met tas 

en jas klaar om ons nieuwe lokaaltje binnen te 

gaan. Juf Janny heeft er iets heel moois van 

gemaakt. Zo is het 

nog gezelliger 

geworden in de 

onderbouwgang. De 

komende maanden 

zal de groep steeds 

een beetje groter 

worden. 
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Wie helpt de activ iteitencommissie? 

Voor activiteiten op school roepen we vaak de 

hulp van ouders in. De activiteitencommissie 

speelt een belangrijke rol in de hand- en 

spandiensten tijdens sinterklaas, kerst, 

koningsspelen en andere bijzondere dagen op 

school. 3x per jaar komt de A.C. samen om de 

taken en organisatie door te nemen. 

 

Voor het komende 

schooljaar zijn we op 

zoek naar een aantal 

nieuwe ouders die mee 

willen en kunnen 

helpen (soms ook tijdens schooltijden). Na een 

periode van betrekkelijke rust willen we de 

activiteiten weer oppakken; wie helpt ons daarbij 

mee? Voor informatie kunt u terecht bij: 

Annemarie van der Ploeg (moeder van Julian, gr. 

7, juf Gea, gr. 3 of bij meester Koen gr. 7b/8). 
 

Notulen leerl ingenraad 10 februari 2022 

Welkom  
Meester Koen heet iedereen welkom.  
 

Notulen 

We komen in deze vergadering nog terug op de punten over het schoolplein 
 

Uit de groepen 
[Groep 8/ Jorrit] Er zou wel wat dikker w.c.-papier mogen komen (vragen we aan 

Luc). In de groep gaat het wel goed, de laatste maanden in groep 8, al een beetje 

rekenen wat op wiskunde lijkt. 
Voor het plein -> moestuintjes en dan zelf per groep / school verzorgen. 

[Groep 7/ Jarno] Het blauwe handdoekpapier is snel op, even wat extra klaarzetten is wel zo handig (vragen we aan 
Luc). We moeten de w.c.’s netjes houden. Op het dakterras spelen is wel leuk, maar is niet handig met de klaslokalen 

van de andere groepen, helemaal als de ramen openstaan. 

Voor het plein -> Meer groen, minder tegels, maar wel tegels houden. 
[Groep 6/ Gerwin] Er zitten wat gaten in de heuvels bij het hekje, goed uitkijken en misschien wel dicht maken. We 

kijken nog even naar de afspraken voor het voetbalpleintje. 
Voor het plein -> een voetbal/hockey-plek met een stevige omheining. Iets met water op het plein (drinkwater wordt 

moeilijk en ook jammer van schoon drinkwater, wel is er al een drinkpunt bij de Koel).  

[Groep 5/ Bibi] Als het voetbalpleintje niet gebruikt wordt, kunnen daar ook wel stepjes worden gebruikt. Ook voor 
deze afspraken hebben we eerst overleg met de meesters en juffen. Misschien is het een idee om de steps op het 

dakterras onder het afdakje te zetten, zo blijft de gang/hal netjes. 
Er zijn weinig leidsels en hoepels. Meester Koen gaat weer wat aanschaffen.  

[Groep 4/ Jens] Het draaitoestel draait niet goed meer (vragen we aan Luc). Soms liggen er losse stenen, daar kun je 
over struikelen. Het is goed om de stenen daar te houden waar ze horen (en anders terug leggen). 

[Groep 3/ Bas] De mooie grote boom voor het Hunzehuys moet mooi blijven, misschien kan er een hek of een bankje 

omheen (idee voor aanpassing van het plein) 
[Groep 1/2 kikkers/ Thomas] Op donderdagmiddag is alleen groep 2 er, dan gaan we bijvoorbeeld cijfers leren 

schrijven (al een beetje voor groep 3) dat is leuk. We zijn nu met het boek van Pluk van de Petteflet bezig. 
[Groep 1/2 vlinders/ Coen]  Ook bij de vlinders werken we over Pluk… en juf leest het boek voor, dat is heel leuk. 

 

Van de meesters/juffen 

Deze week zijn er twee schoolplein-architecten geweest en zij hebben verteld hoe het schoolplein veel mooier kan. 
Samen met de directeuren van de andere scholen en meester Gerard-Jan hebben we een bedrijf gevraagd om onze 

ideeën om te zetten in een pleinplan. Als deze klaar is kunnen we er met de leerlingenraad ook naar kijken. 
Omdat er steeds meer kinderen naar de Borgh komen, gaan we na de voorjaarsvakantie van start met een nieuwe 

instroomgroep, We hebben een hele mooie groepsruimte gemaakt van de personeelsruimte. 

Overal is nog wel Corona. Soms zijn kinderen een tijdje thuis (gelukkig niet heel ziek!). Er zijn nog geen groepen naar 
huis gestuurd, daar zijn we heel blij mee! 

 
We gaan twee rozen vanuit de leerlingenraad weggeven: Een roos naar de moeder van Nova-Mila en een roos naar 

juf Marjon. 

Meester Koen bedankt iedereen voor de fijne vergadering. De volgende leerlingenraad is op donderdag 12 mei 2022. 


