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BORGHJOURNAAL (4)   

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

 

Deze maand: 

8 dec. Schoolraad 

23 dec. Kerstvieringen in de klas 

24 dec. Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij 

25 dec -  

9 jan ‘22 Kerstvakantie 

14 jan. Borghjournaal (5) 

 

Donkere, (on)zekere dagen 

De laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar met 

een sinterklaasweekend voor ons en daarna de 

tijd van verwachting richting het kerstfeest. 

We noemen dat dan de donkere dagen voor 

kerst. En voor menigeen zal dat misschien in deze 

tijd wel extra zo voelen. 

Op school zijn het ook spannende, onzekere 

tijden. Elke ‘gewone’ dag lesgeven aan een (bijna) 

volledige groep is er weer één! 

Op dit moment hebben we nog geen klassen naar 

huis hoeven sturen door veel besmettingen in een 

groep of door een zieke leerkracht. En daar waar 

er wel collega’s thuis zitten kunnen we het nog 

opvangen binnen ons eigen team. Dit betekent 

ook een extra inspanning voor alle leerkrachten. 

Dat doen we graag, maar ook wij merken dat de 

rek er bijna uit is. 

In deze onzekere tijd is het zeker dat we binnen 

de bestaande regels, er alles aan doen om 

kwalitatief goed onderwijs te blijven geven.  

En ondanks deze donkere, onzekere dagen 

mogen we ons ook zeker voelen in de 

verwachtingen dat er lichtpuntjes zijn. Soms zie je 

ze en soms kun je zelf een lichtpuntje zijn voor 

een ander. We zijn allemaal in deze adventstijd op 

weg naar de zekerheid van geboorte van het 

allergrootste Lichtpunt. 

 

 

Kerstvieringen in de klas 

In de voorbereidingen naar kerst hebben we in het 

team al enkele scenario’s besproken hoe we dit jaar de 

vieringen vorm gaan geven. We hebben in deze tijd 

gekozen voor een kerstviering in de eigen groep op 

donderdagochtend 23 december.  

De film die we vorig 

jaar hebben gemaakt 

zal een onderdeel zijn 

van deze vieringen.  

We zingen, luisteren 

en vertellen over het 

verhaal van de geboorte van de Messias. En een kleine 

traktatie mag niet ontbreken.  

We maken allemaal kerstkaartjes voor de bewoners 

van de Herik/Borgerhof en groep 1 en 2 gaat buiten 

kerstliedjes zingen voor de bewoners. Vrijdagmiddag 

24 december (12:30 uur) zijn ook de oudste groepen 

vrij om te genieten van de kerstvakantie. 

 

Kerstvakantie  

Van zaterdag 25 december tot en met zondag 9 

januari hebben we kerstvakantie. Mochten er tijdens 

deze periode veranderingen m.b.t. nieuwe maatregelen 

plaatsvinden zullen we dit via de Social Schools-app 

met u communiceren. Maar eigenlijk hopen we op een 

heerlijk, rustige, actieve, gezonde periode… met 

misschien wel sneeuw en ijs. 

 

Voorleeskampioen 

Afgelopen donderdag hebben 6 kinderen meegedaan 

aan de voorleeskampioenschappen van de Borgh. De 

winnaar mag zich een jaar lang voorleeskampioen 

noemen en mag meedoen met de gemeentelijke 

voorleeswedstrijd. We hebben 

prachtige verhalen gehoord.  

En de winnaar van 2021-2022 is 

geworden: 

           …..(tromgeroffel)….  

            Jarno Nieboer 

Van harte gefeliciteerd, Jarno!  

Alle voorlezers hebben een 

mooi boek gekregen als dank 

voor hun deelname. 
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Leerl ingenraad 

De leerlingenraad is weer bij elkaar 

geweest en er is goed vergaderd 

over dingen die de kinderen 

belangrijk voor de groep of voor de 

school vinden. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de 

notulen van deze vergadering. 

 

Kaartjes (verjaardag, kerst e.d.)  

Wat is er nou leuker dan een uitnodigingskaartje te 

krijgen voor een verjaardag of een ander feestje. 

Helaas kan de hele klas niet worden uitgenodigd en 

(ook helaas) sommige kinderen krijgen bijna nooit zo’n 

kaartje. We vragen u, om teleurstellingen te 

voorkomen, uitnodigingskaartjes niet uit te delen op 

school. 

En het wordt al een beetje een mooie traditie op onze 

school: i.p.v. een kerstkaartje uitdelen voor enkele 

klasgenoten kan misschien ook één aan 

de hele klas geadresseerd worden, we 

hangen ze dan op in de klas. Voor 

individuele kerstwensen kan er dan voor 

gekozen worden om dit rond te 

brengen of anders wil de postbode vast 

wel een handje helpen.  

Juf Gea Janssen 

En nu het toch over kaartjes gaat: Juf Gea is een tijdje 

‘onthand’ door een operatie aan haar rechterhand. 

Maar een kaartje of een mooie tekening bekijken en 

lezen kan ze vast nog wel! 

Haar adres is Ralreiger 19, 7827 VC, Emmen. 

Beterschap juf Gea! 

Volgende week maandag en dinsdag komt juf Inge bij 

de Vlinders invallen, de andere dagen hebben we 

intern kunnen invullen met juf Cathlene en juf Lianne. 

 

Stopverbod Schultestraat  

Als het weer wat minder wordt, merken we dat meer 

kinderen met de auto worden gebracht. Om overlast 

bij onze buren/omwonenden te beperken een 

dringend verzoek om alleen de kiss-en-ride-zone te 

gebruiken aan de Molenstraatkant of de grote 

parkeerplaats (in deze donkere/natte dagen graag 

extra alert zijn op kinderen, die naar school lopen!). 

Aan de Schultestraat, aan de 

achterkant van het gebouw, is een 

stopverbod. Daar mogen kinderen niet 

worden afgezet. 

 

 

 

Notulen leerl ingenraad (25 november 2021) 

• Groep 1/2 kikkers. Thema is sinterklaas, we hebben de gymschoen gezet en gezongen. Ook een mooie stoomboot gevouwen. 

• Groep 1/2 vlinders.  De nieuwe autobaan in de hal is erg mooi. Meester André heeft de baan gemaakt. Ook bij de vlinders 

werken we over sint. We verven en maken boten. 

• Groep 3. Bewegend leren is heel leuk, wandelend dicteewoordjes zoeken in de gang of klas, dan onthouden en dan opschrijven. 

Ook Veilig en Vlot buiten-lezen gaat goed. Schoen voor sint zetten doen we ook in groep 3 en we maken ook heel veel dingen 

van sinterklaas. Zelf moeilijke boeken kiezen in de bieb, als je kleinere lettertjes kunt en wilt lezen. 

• Groep 4. Het gaat goed in de groep. Het buiten spelen gaat het beste. Als we aan de slag gaan met het plein zouden er meer 

bomen moeten komen, dat zou mooi zijn. En meer spelletjes voor de kieskast of beweegspelletjes. 

• Groep 5. Samen met elkaar omgaan gaat goed in de groep….misschien wel door de Kanjertraining. De hockeysticks worden niet 

altijd goed gebruikt, uitkijken als je ze te hoog houdt; de gele schuimblokken kun je het best gebruiken voor doel of 

blokjesvoetbal. Het moet netjes blijven ook op de meiden-w.c., er ligt wel eens papier. Wees zuinig met de papiertjes bij het 

afdrogen. 

• Groep 6. In de klas werken gaat goed. Meer speeltoestellen als we met het plein bezig gaan, bij de prikkelbosjes spelen is soms 

lastig, wel goede verstopplek. Grote voetbaldoelen zijn wel leuk, maar die kunnen we niet verslepen, dan worden ze ook na 

schooltijd gebruikt. Met elkaar (meerdere groepen) op het voetbalpleintje is eigenlijk te druk, vandaar per groep spelen op het 

pleintje. Bij een nieuw schoolplein ook ruimte maken voor heuvels met een opening bijvoorbeeld. 

• Groep 7. Het is gezellig in de groep. Ontmoeten voor schooltijd kan gewoon lekker binnen tot 8:45 uur en hoeft niet buiten (in de 

regen en kou). Jongens zouden ook moeten zitten bij het plassen, zo houden we de w.c. schoon/droog. 

We mogen wel iets langer tijd nemen voor het eten. 

• Groep 8. Opruimen van het plastic op het schoolplein en rond school en straten zouden we ook wel eens kunnen doen, als extra 

actie. 

• Van de meesters/juffen. Er is (eindelijk) zicht op verbetering van het plein, er is geld beschikbaar waar we echt wat mee kunnen 

doen… en dat werd ook wel tijd. Het wordt bijna weer winter, als er weer sneeuw komt dan gooien we sneeuwballen alleen op 

afgesproken plekken (grasveld beide bij het voor- of het achterplein) 

Voetballen niet tegen de ramen, daar schrikt iedereen van en is niet leuk voor bijvoorbeeld de bibliotheekbezoekers. 

• De roos gaat naar Koen. Hij moet nog een tijdje in een rolstoel zitten. 


