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BORGHJOURNAAL (7)   

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

 

 

Deze maand: 

13 maart Kinderraad Borger-Odoorn 

17 maart Muziekvoorstelling Esdal (gr. 7b/8) 

22 meert Drents veurlezen 

27 maart Voorstelling gr. 5 

28 maart Voorstelling gr. 6/7a, 7b/8 

31 maart Handbaltoernooi gr. 7/8 

31 maart  Borghjournaal (8) 

 

 

Kinderraad Borger-Odoorn 

Naast onze leerlingenraad is er 

op gemeentelijk niveau ook een 

kinderraad. Julian van der Ploeg 

(uit groep 8) zit namens de Borgh 

in deze raad. In deze vergadering 

gaat het over gemeentelijke 

zaken die voor kinderen van 

belang zijn: verkeersveiligheid, 

speeltuinen en bijvoorbeeld milieubeleid. Voor elke 

vergadering bespreken we in de bovenbouw wat 

ons standpunt hierin is. Soms zijn deze 

bijeenkomsten openbaar en soms besloten. 

Komende maandag 13 maart gaat Julian weer voor 

ons naar het gemeentehuis in Exloo.  

 

 

Muziekvoorstell ing Esdal 

Ook dit jaar zijn we weer uitgenodigd door het 

Esdal college in Borger om een muziekvoorstelling 

bij te wonen. De voorstelling 

heet ‘Swing’. Groep 7b/8 zal 

hier vrijdag 17 maart van 

kunnen genieten. 

 

 

 

 

 

 

 

Drents veurlezen 

Op woensdag 22 maart 

komen verschillende  

‘echte’ Drenten in alle 

groepen Drents veurlezen. 

Ook krijgen alle kinderen 

een Drents maandblad mee naar huis: De Wiesneus 

met leuke verhalen en liedjes (in het Drents). 

Misschien zijn er ouders of opa’s en oma’s die deze 

prachtige streektaal machtig zijn en dit kunnen 

voorlezen of zingen. 

 

 

Voorstell ingen groep 5, 6/7a, 7b/8 

In het kader van het kunstmenu 

(podiumplan) gaan we met alle 

groepen een keer naar een 

kunstvoorstelling.  

Op maandag 27 maart zal groep 5 

kijken en luisteren naar het stuk: Ridder Elegast. 

Dinsdag 28 maart is ingepland voor het toneelstuk 

Peter Peper voor groep 6, 7 en 8. Alle 

voorstellingen zijn tijdens schooltijd en op locatie 

(MFA Hunzehuys). 

 

 

Handbaltoernooi 

De plaatselijke 

handbalvereniging 

organiseert ook dit jaar 

weer een onderling 

handbaltoernooi voor de 

scholen in Borger. Op 

vrijdag 31 maart zullen de Borgh, de Meander en 

de Montessori in de Koel dit toernooi spelen. De 

winnaars gaan door naar de regionale wedstrijden.  
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Van derden: Kliederdienst / kerk op schoot 

 

 
 

 


