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BORGHJOURNAAL (10)   

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

 

 

Deze maand: 

9 juni Leerlingenraad 

10 juni Loopspel groep 3/4 

14 juni Schoolreizen groep 1/2 , 3/4  

19 juni Vaderdag 

20 juni Dode hoek-les groep 7/8 

23 juni Schoolraad 

Vanaf 27 juni Oudergesprekken 

1 juli Borghjournaal (11) 

 

 

Leerl ingenraad 

Wat gaat een schooljaar toch snel… donderdagmiddag 

9 juni is al weer de laatste leerlingenraad; we komen 

dan nog een keer voor de zomervakantie bij elkaar en 

kijken wat goed ging dit jaar en waar we nog aan 

moeten werken. 

 

Dodehoek-les 

Veel kinderen in de 

bovenbouw gaan en 

mogen zelfstandig naar 

school op de fiets.  

Het is dan goed om in het 

verkeer (on)veilige situaties 

te herkennen. Vandaar dat 

op maandag 20 juni we meer leren over de dode hoek 

van een vrachtwagen. 

In de theorie tijdens een les in de klas, maar ook in de 

praktijk bij een echte vrachtauto zullen we ontdekken 

dat het zicht vanuit de cabine anders is dan we soms 

denken, al fietsend op straat.  

 

Trefbaltoernooi groep 5/6 

Wat is er weer sportief en fanatiek gespeeld met alle 

5/6-groepen uit de regio tijdens het gemeentelijk 

trefbaltoernooi! 

Dank aan alle hulpouders die als coach, hulpverlener 

en supporter aan de kant stonden! 

 

 

 

 

 

 

Schoolreizen groep 1/2, 3/4  

Nu alle kinderen uit de bovenbouw weer terug zijn van 

zeer geslaagde schoolkampen in Schoonoord en op 

Schiermonnikoog zijn nu de onderbouwgroepen aan 

de beurt voor de schoolreizen. 

Groep 1/2 gaat met de bus 

naar Plopsaland (Coevorden). 

Groep 3/4 gaat met de bus 

naar Duinezathe Appelscha. 

Beide reisjes zijn gepland op 

dinsdag 14 juni.  

Alle ouders/kinderen hebben 

inmiddels informatie gekregen over deze speciale dag.  

 

Prakt isch verkeersexamen groep 7 

Alle kinderen van groep 7 hebben hun 

praktisch verkeersexamen gehaald.  

Het theoretische gedeelte hadden ze 

allemaal al op zak. Het wordt weer een 

stukje veiliger in Borger! 

 

Oudergesprekken 

In de laatste periode van het schooljaar is het goed om 

elkaar nog een keer te ontmoeten voordat de vakantie 

begint. In de week van 27 juni hebben we deze 

gesprekken gepland.  

Een week eerder komen de uitnodigingen via de Social 

schools-app naar u toe.  

 

Schoolraad 

Op donderdag 23 juni vergadert de schoolraad weer. 

We zullen onder meer kijken naar het vakantierooster 

en de formatie voor volgend schooljaar. 

 

Nieuwe leden Activiteitencommissie 

We zijn blij met nieuwe ouders in de 

Activiteitencommissie (AC). Extra 

handen bij speciale activiteiten of 

het organiseren van de hulp bij 

activiteiten.  

Van harte welkom in de AC:  

Anniek, Marie-José, Hilde en Marloes. 
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Van derden: Clubavond  

*** HAMBURGERPARTY EN CO *** 

YEAAHHH!!! Het is bijna vakantie       Dit betekent dat we alweer onze laatste clubavond van dit seizoen 

hebben. We gaan er een gezellige avond van maken!!! 

We gaan deze avond heerlijke hamburgers eten en aansluitend een leuk spel doen. Mocht je nou geen 

hamburgers eten, geef het even door! 

Wanneer:  Vrijdag 24 juni 

Waar:   De Kelder/buiten op het kerkplein  

Wie:  Iedereen uit groep 7/8 en klas 1 t/m 4 voortgezet onderwijs 

Tijd:  18.00u t/m 20.30u 

Iedereen is welkom. We hopen jullie allemaal weer te zien!  

Neem ook gerust een vriendje of vriendinnetje mee. 

Groetjes van de clubleiding van de Protestantse Kerk 

Thalinda van de Berg, Carolien Oving, Renate Seton, Hans Kuperus, Jeroen v/d Vlist, Rik Timmer en Marieke 

Timmer (0629072334/mtimmer77@gmail.com) 
 
 

Van derden: Open dag muziekschool Emmen 

 


