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BORGHJOURNAAL (9)   

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

 

Deze maand: 

18 mei Schoolvoetbal meisjes 

19 mei Schoolraad 

20 mei Praktisch verkeersexamen groep 7 

23-25 mei Schoolkamp groep 5/6, 7/8 

26, 27 mei Hemelvaartdagen vrij 

2 juni Trefbaltoernooi groep 5/6 

3 juni Borghjournaal (10) 

 

Regio KNVB-voetbaltoernooi (m) 

Voor de meivakantie hebben 

jongens en meisjes van de 

bovenbouw meegedaan aan een 

gemeentelijk voetbaltoernooi. De 

jongens zijn heel mooi derde geworden en de 

meisjes zijn zelfs eerste geworden. Dat geeft recht 

op een plaatsje bij het regio-toernooi in 

Harkstede, supergoed natuurlijk!  

Woensdag 18 mei wordt 

er gespeeld. Juf Linda zal 

deze talenten weer 

coachen. Succes meiden! 

 

Prakt isch verkeersexamen groep 7 

Op vrijdagochtend 20 mei 

zullen alle kinderen van 

groep 7 door Borger 

fietsen om te laten zien dat 

ze tijdens de 

verkeerslessen voldoende 

hebben opgestoken. 

Iedereen heeft al een theoretisch diploma… nu 

gaan ze het in de praktijk brengen. 

De kinderen moeten natuurlijk 

op een veilige fiets rijden; dus 

van tevoren even een controle 

is wenselijk.  

We zijn nog op zoek naar twee 

hulpouders…graag even contact 

opnemen met een van de 

leerkrachten van groep 7.  

 

 

 

Schoolkampen 5/6,  7/8 

Dit jaar gaan we weer met de bovenbouwgroepen op 

schoolkamp. Groep 5/6 gaat op de fiets naar de 

Riegheide in Schoonoord en groep 7/8 gaat met de 

boot naar Schiermonnikoog. Van maandag 23 tot en 

met woensdag 25 mei is het dus wat rustiger op school 

(maar niet in Schoonoord en op Schier). We hebben 

een mooi, sportief en gezellig programma klaarliggen 

en met mooi weer gaan het 

vast een paar prachtige 

dagen worden. Meer info 

komt via een brief of de 

social school-app. 

 

Hemelvaartdagen 

Op donderdag en vrijdag (26, 27 mei) zijn de kinderen 

vrij i.v.m. de hemelvaartdagen (kunnen de kinderen van 

groep 5 t/m 8 lekker uitrusten). 

 

Trefbaltoernooi groep 5/6 

Na twee jaar zonder trefbaltoernooi mogen ook de 

groepen 5 en 6 weer meedoen aan de gemeentelijke 

wedstrijden. Zo zal er op donderdag 

2 juni een trefbaltoernooi worden 

gehouden tegen andere scholen uit 

de buurt. Meer informatie volgt nog. 

 

Hulpouders 

Wat is het mooi om te zien dat er bij alle 

activiteiten die weer mogen zoveel hulpouders 

ingezet kunnen worden. Koningsspelen, vervoer 

voor schoolkampen of schoonmaakavond.  

Dank voor het samen school-zijn! 

 

Leerl ingenraad 

De leerlingeraad is weer bij elkaar geweest. 

Hieronder de notulen van deze vergadering. 
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Notulen leerl ingenraad 12 mei 2022 

• Welkom, Meester Koen heet iedereen welkom.  

• Notulen We komen in deze vergadering nog terug op de punten uit de vorige vergadering 

• Uit de groepen 

[Groep 7/8] We gaan kijken of luchtverfrissers wat zijn voor in de toiletten… voor een extra frisse geur! Puntenslijpers hoeven mis-

schien niet voor alle kinderen maar zijn wel handig in een centraal bakje in de klas (handig bij toetsen met een potlood). Er zijn nog 

wel wat struiken met stekels… die laten we wel staan. Het hoort bij de natuur en soms is het goed om niet langs zo’n bosje te gaan. 

We hebben geen prullenbakken op het plein omdat we in de klas eten tijdens de pauzes en dus alles in de klas houden; ook zijn 

zulke bakken vaak vandalisme-gevoelig. Het wordt weer tijd voor nieuwe foamballen. Een voorraadje met schoonmaakartikelen ligt 

bij het kraantje in de gang. 

[Groep 6] Voor het plein zouden we graag weer wat paardentouwen en stoepkrijt willen. Skelters zijn wel heel leuk maar niet zo 

handig op het plein en erg duur. Het voetbalveldje zou misschien handiger zijn met een extra randje. Bij de aanpak van het plein 

komen we daar op terug. 

De gaten in de heuvels zijn wel natuurlijk, die laten we zo, wel uitkijken bij het spelen natuurlijk. 

[Groep 5] In groep 5 zijn ze met de voorbereiding van het schoolkamp bezig. Met mooi weer zal er vast wel iets gedaan worden 

met water, denken we. De reis gaat naar Schoonoord. 

[Groep 4] Het is niet handig om dicht bij de ramen te spelen (niet voor het lawaai en niet voor ongelukken met een step bijvoor-

beeld). En of er nog een schoolfeest komt? Nou meestal hebben we nog een meesters/juffendag aan het eind van het schooljaar. 

Nog even geduld. 

[Groep 3] Er wordt wel goed buiten gespeeld, soms hebben we last van andere klassen of scholen bij het raam. Het zou fijn zijn als 

ook op een ander plein een zandbak komt; dat staat wel in de planning. Voor het spelen zouden we nog graag krijt, klossen en 

springtouwen willen. Dat gaan we regelen. 

[Groep 1/2kikkers] Het thema is nu ridders en prinsessen; heel leuk om daarover te werken! We gebruiken ook een praatplaat. 

[Groep 1/2 vlinders]  We maken werkjes over de ridders en prinsessen. Sommige kinderen komen wel eens verkleed op school. De 

kikkervisjes worden steeds groter en soms zie je al pootjes en een echte kikker. 

• Van de meesters/juffen 

In alle bovenbouwgroepen zijn we met de voorbereiding voor het schoolkamp bezig (eind mei). Het kampgebouw, het vervoer, het 

eten en het programma waar we over na moeten denken. We hebben er wel heel veel zin in! 

Voor de kinderen van groep 1/2 en 3/4 gaan we in juni met de bus op schoolreis… ook daar zijn we met de voorbereidingen bezig. 

Het is heel gezellig en leuk bij de instroomgroep en de school groeit nog steeds. 

We gaan de roos vanuit de leerlingenraad weggeven aan: Jorrit (groep 8), hij is voor het laatst bij de leerlingenraad, omdat de vol-

gende vergadering na de zomervakantie is. Dank je wel, Jorrit voor de vergaderingen en je inbreng. 

 

Meester Koen bedankt iedereen voor de fijne vergadering. De volgende leerlingenraad is na de zomervakantie. 

 

Van derden: jeugdfonds sport & cultuur 

Onze school vindt het belangrijk dat kinderen buiten het gewone lesprogramma in 

aanraking komen met kunst, cultuur en sport. De ontwikkeling van de creativiteit van 

kinderen, het ontdekken van de wereld om je heen en het meedoen aan een culturele 

activiteit en sport hebben invloed op het zelfvertrouwen en de prestaties van 

kinderen. Voor veel gezinnen lukt het helaas niet om de contributie hiervoor te 

betalen. Daarom werkt de school samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Deze 

organisatie heeft als doel gelijke kansen te bieden voor alle kinderen en stellen 

daarvoor geld beschikbaar om het lesgeld voor culturele lessen (bijvoorbeeld 

muziekles en dansles) of de contributie te vergoeden (bijvoorbeeld voetbal en judo).  

 

Wilt u weten of uw gezin in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur of 

wilt u een aanvraag doen? Neem dan contact op met het Sociaal Team Borger-Odoorn via 

info@socialeteamsborgerodoorn.nl of 0800- 2009. 
 
 
 


