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BORGHJOURNAAL (4)   

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

 

Deze maand: 

5 dec. Sint op school 

8 dec. Schoolraad 

15 dec. Zingen bij de Boerderij en de Herik 

20 dec. Juf Gea J. jarig 

22 dec. Kerstviering in de kerk 

23 dec. ’s Middags groep 5-8 vrij 

24 dec. t/m Kerstvakantie 

8 jan. 2023  

13 jan. Borghjournaal 

 

Sint op school 

Maandag 5 december komt de Sint door de winterkou 
al om half 9; dus kom op tijd…  
…naar ons Hunzehuys-gebouw. 
Hier hebben we echt alles goed voorbereid! 
 
Vanaf 8:15 uur komen de kinderen eerst in de klas 
en gaan vandaar per groep naar de voordeur toe. 
Eerst de jongsten en daarna de oudsten pas. 
Anders geeft dat alleen maar doorstroom-gedoe. 
 
Van ouders verwacht de sint gepaste afstand, 
zodat hij er voor de kinderen kan zijn! 
Dus pa en ma: blijf maar staan aan de rand 
van het voorste schoolplein.  
 
Is de sint binnen, dan mogen de groepen 1 t/m 4 
in groepjes de sint bezoeken. 
Natuurlijk maken ze zingend en spelend veel plezier. 
Om daarna een cadeau in de schatkamer uit te zoeken. 
 
De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 
hielpen de sint al met karton, papier en lijm. 
Alle kinderen hebben inmiddels de knutsels gebracht 
Dat wordt genieten van surprises en de gedichten op rijm. 
 
’s Ochtends krijgen de kinderen wat te drinken en te eten, 
verzorgd door onze ouders van de  A.C. 
De broodjes die ’s middags worden gegeten 
nemen de kinderen gewoon zelf van huis mee. 
 
Zo wordt het vast een heel leuk feest, 
waarbij we ’s middags de lessen wel wat aanpassen. 
En is de sint bij het Hunzehuys geweest 
dan keert de rust weer terug in alle klassen. 

 

 

 

 

Schoolraad 

Komende donderdag 8 december komt de 

schoolraad weer bij elkaar. We bespreken de zaken 

die van belang kunnen zijn voor de kinderen en de 

school. 

 

Zingen (Boerderij / Herik) 

Op donderdag 15 december gaan we met de 

kinderen van de Borgh zingen… We zingen 

natuurlijk heel veel op school, maar nu gaan we in 

twee groepen het dorp in en zingen we bij 2 

zorginstellingen. Groep 1 t/m 3 gaat ’s ochtends 

naar de Boerderij en zullen daar de bewoners 

verrassen met een aantal Kerstliederen.  

Groep 4 t/m 8 gaat ’s middags naar de Herik  

en zal de bewoners daar toezingen.  

 

Kerstviering 

Op donderdagavond 22 december hopen we weer 

een gezamenlijke kerstviering te houden in de 

Goede Herderkerk. Na twee jaren op alternatieve 

manieren het kerstfeest te hebben gevierd door 

lockdowns, gaan we er nu vanuit dat dit weer 

mogelijk is. We verwachten een overvolle kerk, dit 

betekent dat we voor de thuisblijvers een 

livestream klaarzetten, zodat er thuis ook mee-

gekeken kan worden (meer info volgt in de app). 

 

Kerstvakantie 

De kerstvakantie begint voor alle kinderen op 

vrijdagmiddag 23 december om 12:30 uur. 

Maandag 9 januari is dan iedereen weer welkom! 

 

Kaartjes en tekeningen voor juf Marjon 

Juf Marjon is nog in afwachting van een operatie in 

het UMCG. De oproep (in social schools) om haar 

kaartjes/tekeningen te sturen, heeft er voor 

gezorgd dat de brievenbus dagelijks overvol is… 

Juf Marjon vindt het heel fijn dat er zoveel mensen 

met haar meeleven: Dankjewel daarvoor! 
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Kansencoach (‘praat’juf) 

Sinds deze maand hebben we regelmatig een extra 

juf op school. Juf Esther Vasse is kansencoach. Zij 

kan een kind begeleiden, even een praatje maken, 

helpen op school of ouders adviseren over dingen 

waar we, als school of thuis, tegenaan lopen.  

In het volgende Borghjournaal zal ze zich zelf even 

voorstellen. 

 

 

Leerlingenraad 

In de tweede leerlingenraad is er 

weer veel besproken. Belangrijk 

thema was de uitleg van het 

conceptplan van het groene schoolplein.  

Hieronder de notulen van deze vergadering; in alle 

klassen is deze inmiddels voorgelezen. 

 

 

Notulen leerlingenraad: 

Notulen leerlingenraad van donderdag 24 november 2022         Tijd:  13:00- 13:45 uur  

 

• Welkom  

Meester Koen heet iedereen welkom.  

 

• Uit de groepen 

Groep 2: Er wordt heel hard gewerkt over Sinterklaas (een gevouwen mantel met 

Sint op het paard). Ook wordt er regelmatig naar het Sinterklaasjournaal gekeken.  

Maar er wordt ook al geschreven in groep 2; de cijfers dit keer.  

Groep 3: Het speelgoed op het plein raakt langzaam op (soms blijft het liggen, soms is het kapot). Binnenkort 

komt er nieuw speelgoed. En daar moeten we dan goed voor zorgen en opbergen! 

Groep 4: Ook hier wordt het tijd voor nieuw speelgoed, vooral nieuwe ballen zouden fijn zijn. 

Groep 5: We missen een schommel op het plein, straks gaan we het over het nieuwe plein hebben. Een gewone 

schommel kost veel ruimte en er kan maar 1 kind op, misschien zijn er andere oplossingen. 

Een voetbalpleintje met echt gras is wel heel mooi, maar omdat het heel veel gebruikt wordt, zal er waarschijnlijk 

weinig gras overblijven, daarom toch maar een kunstondergrond.  

De draaipalen draaien nog steeds niet. 

Groep 7: Als je de neus moet snuiten zijn de handdoekpapieren stug; het w.c.-papier is veel zachter… dus kun je 

daar ook gebruik van maken. En de zeeppompjes moeten op tijd worden bijgevuld. 

Groep 8: Bij nat weer (en natte jassen) geeft de tassenbak af aan de buitenkant; we zullen met een ‘creatieve’ 

oplossing komen.  

 

En verder… 

• We moeten een paar dagen anders de school binnengaan, omdat er op het dak gewerkt wordt. 

 

• We staan uitgebreid stil bij de schets van het groenplein (op het digibord)…. 

De ideeën, die al eens door de kinderen zijn ingebracht en getekend, zijn mooi uitgewerkt. Met een heuvel, wa-

terpomp, balanceerbalken en stammen, grote stenen, wilgenhagen, Tiny Forest met fruitbomen en struiken, een 

glijbaan, veel bomen en struiken voor verstopplekken en schaduw, een vogelnestschommel, kleine voetbaldoeltjes 

op het trapveldjes en nog veel meer….! 

Alle leden van de leerlingenraad zijn erg enthousiast…  

Het kost veel tijd (en geld) om zoiets te realiseren, maar de plannen zien er prachtig uit, vindt iedereen. 

Er moeten nog wat administratieve en zakelijke dingen worden geregeld, het wordt nog voorgelegd aan andere 

betrokkenen en dan kunnen we aan de slag. Misschien dat we daar ook nog hulp van ouders bij gaan vragen… 

dat ligt aan de werkzaamheden. 

We hebben er heel veel zin in….! 

 

Namens de leerlingenraad gaan we de roos geven aan Loek (eigenlijk een beetje voor juf Karin dus). 

 

Iedereen wordt bedankt voor de inbreng in deze vergadering van de leerlingenraad. 


