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BORGHJOURNAAL (2)   

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

 

Deze maand: 

3, 4 okt. Open dagen 

5 okt. Start Kinderboekenweek  

5 okt. Boswachter Hans op bezoek (gr. 1-3) 

5 okt. Solar-auto op het plein 

6 okt. Voorleeskampioen wedstrijd 

10 okt. Pabo-studenten KBW-activiteiten 

11 okt. Excursie Boomkroonpad (gr. 4-8) 

11 okt. Boekenmarkt 

12 okt. Ontdekpad IVN-natuureducatie 

13 okt. Voorlezen in de bieb (gr. 1, 2) 

13 okt. Speurtocht (openluchttheater) 

6 okt. Leerlingenraad 

10 okt. Meester André jarig 

15-23 okt. Herfstvakantie 

16 okt. Meester Koen jarig 

19 okt.  Juf Roely jarig 

27 okt. Schoolraad 

28 okt. Fietsenkeuring gr. 5 t/m 8 

31 okt. Juf Lianne jarig 

31 okt. Infoavond ouders gr. 8 

4 nov. Borghjournaal (3) 

 

Kinderboekenweek-projectweken 

Groen he? 

De komende periode ziet alles groen voor de ogen 

omdat we met de hele school werken over het 

thema van de Kinderboekenweek: GI-GA-GROEN! 

Een lange lijst met superleuke activiteiten. Zolang 

zelfs dat we hier de korte samenvatting geven en 

alle ouders via een extra Nieuwsbrief alle praktische 

informatie krijgen. 

Natuurlijk beginnen we met zoveel mogelijk 

kinderen in het groen bij de start op 5 oktober. Op 

die datum komt boswachter Hans Wolters ook 

langs bij groep 1, 2 en 3. En ook zal er dan een 

echte solar-auto op het plein komen waar Jochem 

Hulsebos over zal vertellen in de bovenbouw. 

Tijdens de Kinderboekenweek kiezen we weer de 

voorleeskampioen 2022/2023 uit groep 5 t/m 8. 

Maandagochtend 10 oktober komen er pabo-

studenten in de verschillende groepen lesgeven 

n.a.v. een groen leesboek. 

 

 

Met de auto of op de fiets 

gaan de bovenbouwgroepen 

dinsdag 11 oktober naar het 

boomkroonpad voor een 

excursie.  

’s Middag is de traditionele boekenmarkt. 

Ook het natuur-ontdekpad mag niet ontbreken, 

dat doen we op woensdagochtend 12 oktober. 

Groep 1 en 2 gaan donderdag de 

13de naar de bibliotheek en 

worden daar voorgelezen.  

We sluiten deze Gi-ga-groene 

dagen af tussen de bomen van 

het openluchttheater. Een 

interessante speurtocht langs 

bomen, velden en bossen staat daar op het 

programma.  

 

Leerlingenraad 

De nieuwe leerlingenraad is gekozen en op 

dinsdag 6 oktober zal deze geïnstalleerd worden 

en zullen we afscheid nemen van de ‘oude’ 

leerlingenraad. 

 

Herfstvakantie 

Van zaterdag 15 tot en met zondag 23 oktober is 

het vakantie… even lekker bijkomen van de 

afgelopen periode. 

 

Schoolraad 

Op donderdag 27 oktober komt de schoolraad bij 

elkaar om mee te denken over alles wat de school, 

kinderen en ouders aangaat. 

 

Fietsenkeuring 

We zien veel kinderen op de fiets naar school. Met 

de donkere dagen voor de deur is het goed om de 

fiets te laten keuren door de mensen van VVN. Dat 

doen ze vrijdagochtend 28 oktober. Misschien een 

leuk klusje om samen de fiets van tevoren 

(bijvoorbeeld in de herfstvakantie) na te kijken. 
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Informatieavond ouders groep 8 

             Voor het speciale eindjaar van  

             groep 8 is het goed om informatie 

te delen over de laatste maanden op de 

basisschool en de verwijzing en advisering richting 

het voortgezet onderwijs. Op maandagavond 31 

oktober zijn de ouders van groep 8 van harte 

welkom. 

 

90-jaar onderwijservaring 

Dinsdag 13 september hebben we 90 jaar 

onderwijservaring gevierd met een heerlijk 

ontbijtje. Drie collega’s wisten niet waarom ze 

vroeg op school moesten komen.  

Maar we hadden dan ook wel wat te vieren: 

 

Juf Gea Metten (25 jaar 

ervaring), Juf Marjon (25 

jaar ervaring) en 

meester Bertus (40 jaar 

ervaring): daar moesten 

we even bij stilstaan. 

Vandaar dat we in alle 

vroegte (kwart over 7) 

allemaal aan het ontbijt 

zaten. Natuurlijk mocht 

een kleinigheidje niet 

ontbreken, de 

jubilarissen kregen een 

borrelplankje met 

inscriptie. Daarna hebben we genoten van een 

uitgebreid ontbijt van Lucy’s Inn (Sander en 

Hannah bedankt!).  

 

Van derden: Oproep voor intocht-voorbereiding 

Wij zouden het fijn/leuk vinden als er ouders zijn die ons een handje willen helpen voor de intocht van 19 

november. Denk hierbij aan het maken van het decor, helpen bij het opbouwen van het decor, bij de deuren 

staan van de sporthal, afbouwen etc.  

Wij hebben er heel veel zin in en zijn van plan er weer een mooi feest van te maken!  

Met vriendelijke groeten, Lara Britstra  (kan via de eigen school opgeven) 

 

Van derden: Biebfabriek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


