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BORGHJOURNAAL (11)   

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

 

Deze maand: 

6 juli Studiedag / kinderen zijn vrij 

8 juli Rapport mee naar huis 

11 juli Generale repetitie voor gr. 3 - 7 

11 juli Afscheidsavond groep 8 

12 juli Meesters/juffendag 

12 juli Doorschuifmiddag 

13 juli Uitzwaaien groep 8 

15 juli Laatste schooldag (’s middags vrij) 

16 juli t/m  

28 augustus Zomervakantie 

29 aug. Eerste schooldag 

2 sept. Borghjournaal (1) 

 

 

Studiedag / kinderen vri j 

Op woensdag 6 juli gaan de 

leerkrachten met elkaar om 

tafel om de groepen en de 

leerlingen te bespreken, 

zodat we na de vakantie al 

een beetje weten wie we in 

de klas krijgen.  

De kinderen zijn deze dag vrij.  

 

Rapporten mee 

Vrijdag 8 juli krijgen de kinderen hun rapport mee naar 

huis. Inmiddels hebben we de resultaten met alle 

ouders besproken in de oudergesprekken. 

 

Generale repetitie eindmusical 

Op maandagmiddag 11 juli voeren de kinderen van 

groep 8 hun eindmusical op voor groep 3 t/m 7. Dat 

zal in de kerkzaal van de PKN-kerk zijn. Aan het begin 

van de middag lopen we daar heen en we ‘proberen’ 

om half 3 gewoon weer op school te zijn. 

 

 

 

Afscheidsavond groep 8 

Na de generale repetitie voor de kinderen van school 

is het ’s avonds aan de ouders (en opa’s en oma’s) om 

de eindmusical te bekijken.  

De kinderen van groep 8 zijn op maandag 11 juli om 

18:00 uur van harte welkom aan de achterkant van de 

kerk. Samen met alle meesters en juffen eten ze 

gezamenlijk een patatje en een snack.  

Daarna maken ze zich klaar voor de afscheidsavond; 

deze begint om 19:00 uur. 

 

Nadat de musical ‘Hi-bye’ is opgevoerd, willen we als 

team de kinderen nog wat meegeven en is er nog 

gelegenheid om na te praten onder het genot van een 

drankje en een hapje. 

 

Meesters / juffendag 

Dinsdagochtend 12 juli vieren 

we een feestje omdat het 

volledige team jarig is! Het 

wordt een sportieve en 

gezellige aaneenschakeling 

van verschillende activiteiten. 

Tussen de middag hoeft er geen lunch meegenomen 

te worden… we zijn jarig dus trakteren we! 

We hebben voor tussen-de-middag ook de hulpouders 

van de TSO nog een keer uitgenodigd (omdat zij na de 

Coronatijd niet meer hoefden te helpen bij de 

broodschool). Als bedankje en als officiële afsluiting. 

 

Doorschuifmiddag 

Na een gezellige ochtend feesten gaan we 

dinsdagmiddag 12 juli alvast in de nieuwe klas / groep 

kijken en zullen de meesters en juffen iets 

uitleggen over het komende schooljaar… 

zo hebben we al even kennisgemaakt met 

de nieuwe situatie voor na de 

zomervakantie.  
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Uitzwaaien van groep 8 

De kinderen van groep 8 komen nog een keer op 

school om uitgezwaaid te worden door alle kinderen 

van de school (ouders zijn natuurlijk ook van harte 

welkom). Woensdag 13 juli voor de allerlaatste keer de 

buitentrap af langs al je schoolgenoten en nog een 

keer het afscheidslied van de musical laten horen voor 

kinderen, leerkrachten en ouders. Rond 12:00 uur 

starten we dit uitzwaaimoment.  

 

Laatste schooldag 

En dan is er zomaar weer een schooljaar voorbij. Wat 

hebben we weer veel mooie en bijzondere dingen 

mogen doen en meemaken. Nu is het ook even lekker 

en goed om bij te komen, op te laden en even minder 

verplichtingen te hebben….  

Vrijdag 15 juli om 12:30 uur sluiten voor alle groepen 

de deuren! We wensen elkaar dan een heel goede vrije 

zomervakantie toe.   

 

 

 

Zomervakantie en eerste schooldag 

De zomervakantie is van 

zaterdag 16 juli tot en met 

zondag 28 augustus.  

Op maandag 29 augustus 

om 8:45 uur beginnen we 

weer. En voor het eerste kwartiertje in het nieuwe 

schooljaar kunnen we ons goed voorstellen dat je als 

ouder nog even om het hoekje wilt kijken in de nieuwe 

groep/klas. 

Dus van harte welkom! Om 9:00 uur gaan we dan echt 

van start in het nieuwe schooljaar! 

 

Schoolgids met formatie, jaarkalender 

In de laatste schoolraadvergadering hebben de 

medezeggenschapsleden ingestemd met de nieuwe 

schoolgids, de formatie voor volgend schooljaar, de 

verantwoording van inzet van de NPO-gelden (de extra 

corona-gelden) en de jaarkalender  

(incl. vakantierooster). 

Binnenkort staan deze  

documenten ook weer op  

onze website.  

 

 

 

 

 


