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BORGHJOURNAAL (5)   

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

 

 

Deze maand: 

4 febr. Sportochtend groep 3/4  

4 febr. Borghjournaal (6) 

7 febr. Uitnodigingen oudergesprekken 

14-18 febr. Oudergesprekken 

 

 

Start nieuwe jaar 

Na drie weken vakantie zijn we het 

nieuwe jaar goed gestart. Het 

voltallige team is weer op school 

en ook (bijna) alle kinderen zijn na 

de vakantie weer begonnen. Het 

blijft nog elke dag spannend, maar 

door zorgvuldig met de afspraken 

om te gaan, hopen we het 

normale schoolleventje zo lang 

mogelijk voort te kunnen zetten.   

 

 

Activiteiten onder voorbehoud 

In onze schooljaarkalender staan 

verschillende activiteiten binnen 

en buiten de school.  

We vermelden ze wel, maar in deze tijd is het 

afwachten wat wel en niet kan doorgaan. Op 4 februari 

is er een sportochtend voor groep 3/4 voor 

verschillende scholen gepland door de combi-coachen, 

ook deze activiteit is onder voorbehoud.  

 

 

Oudergesprekken (vooraankondiging) 

Een weekje later dan is aangegeven in de 

schoolkalender (!) hebben we de tweede 

oudergesprekken gepland.  

In de week van 14 februari bent u van harte welkom 

om met de groepsleerkracht over uw kind(eren) te 

spreken (natuurlijk met in achtneming van de Corona-

afspraken die er dan gelden).  

Het eerste rapport voor de midden- en bovenbouw zal 

dan ook worden besproken. Op maandag 7 februari 

zal u via de social schools-app een uitnodiging krijgen 

voor het inplannen van een datum en tijd. 

 

 

Kunst & Cultuur 

Deze week hebben we verschillende 

culturele leskisten op school gekregen. 

Nu we nog niet op pad kunnen naar 

bijzondere culturele plekken, halen we 

de voorwerpen, verhalen en 

opdrachten gewoon naar de school.  

Voor groep 1/2 gaat het om het thema 

‘speelgoedspotters’. 

Voor groep 3/4 is het thema ‘Op de boerderij’ aan de 

beurt. 

En tenslotte gaan de kinderen van groep 5/6 aan de 

slag met verhalen uit onze provincie en ons dorp in 

‘Wander en Willempje’. 

We mogen de leskisten drie weken gebruiken op 

school, daarna gaan ze weer verder ‘on tour’…. 
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Van derden: De Combi-coachen van Borger-odoorn 
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