BORGHJOURNAAL (3)
Nieuwsbrief van C.K.C. de Borgh ( 34 s t e jaargang)

Deze maand:
8-12 nov.
11 nov.
16 nov.
18 nov.
25 nov.
3 dec.
3 dec.

Oudergesprekken
Trefbaltoernooi groep 5/6
Schrijver in de bieb groep 7/8
Spreekuur jeugdverpleegkundige
Leerlingenraad
Sinterklaasfeest
Borghjournaal (4)

Terugblik op de projectavond:

Wat fijn dat zoveel ouders en kinderen hebben
genoten van de “beroepen-fietstocht-jacht”. De
oplossingen waren goed te vinden en bijna
iedereen heeft de volledige tocht gefietst met een
kop koffie/thee/limonade op het plein als
afsluiting.

Oudergesprekken
Volgende week starten de oudergesprekken voor alle
groepen. Omdat (bijna) iedereen
ingelogd is binnen Social Schools ging
het inschrijven digitaal.
Vanwege de aangepaste Coronamaatregelen vragen om de 1,5 meter in acht te nemen
en natuurlijk bij klachten thuis te blijven.
Schrijver in de bieb: Arend van Dam
Lezen en voorlezen is belangrijk
voor de (taal)ontwikkeling van een
kind en daarnaast ook nog eens
heel leuk! Een kijkje achter de
schermen van een kinderboek en
het hele proces daaraan
voorafgaand, krijgen de kinderen van groep 7/8 te zien
en te horen op dinsdag 16 november in de bieb.
Dit jaar zal Arend van Dam over zijn werk vertellen
(onder andere bekend van de boeken die hij over
geschiedenis heeft geschreven).
Sinterklaasfeest
Natuurlijk zal er op vrijdag 3 december een feestje
gevierd worden op de Borgh.
Door de Coronamaatregelen zal dat wel een beetje
anders gaan dan andere jaren.
Ook sint vindt het in deze tijd spannend om met grote
groepen bij elkaar te zijn. Wat we zeker weten is dat
we een heel gezellige dag van maken met wat lekkers
en cadeautjes. Of de sint daar zelf bij aanwezig zal zijn
moeten we nog even afwachten.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan maandag 15
november lootjes trekken om
daarna thuis aan de slag te
gaan met het maken van een
mooie surprise met een
gedicht voor een klasgenoot.
Op woensdag 1 december
verwachten we dan alle
surprises in de cadeaukamer
op het Borghplein boven,
zodat we er van tevoren met
elkaar nog van kunnen
genieten.
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Leerlingenraad
De oude en nieuwe
leerlingenraad zat tijdens de
eerste vergadering voor een
keer bij elkaar.
We wisselen tips uit over het
vergaderen bij de leerlingenraad: Naar elkaar luisteren
/ Niet over andere kinderen praten / In de klas al even
voorbereiden / Niet door elkaar praten. Daarna
bedanken we de oude vertegenwoordigers.
Wat zijn notulen en hoe gaan we dit in de groepen
doorgeven? Een kort verslag/verhaaltje waar we het
over hebben gehad (zelf voorlezen of door de
leerkracht).
[Groep 1/2 kikkers] Het verkleden was heel erg leuk; je
zag allemaal verschillende beroepen. Meer gras op het
schoolplein is veel mooier.
[Groep 1/2 vlinders] De grote fiets bij de kleuters is erg
leuk; daar willen we nog wel een van. Juf Gea gaat dat
regelen.
[Groep 3] Er wordt goed gespeeld na de
zomervakantie. Het is fijn dat er papa’s en mama’s iets
vertellen over hun beroep. Het bewegend leren in
groep 3 is echt leuk. Op het schoolplein zouden nog
wel meer verstopplekken willen.
[Groep 4] De biologieles is interessant, vooral die van
de spinnenwebben. Meer groen op het plein zou dan
ook heel mooi zijn.
[Groep 5] Het thema van de Kinderboekenweek was
leuk om iets mee te doen. Als het in de pauze een keer
slecht weer is dan moeten er voldoende spelletjes zijn
in de bovenbouw in de kies-kasten in de gang.
[Groep 6] Voetballen op het pleintje gaat goed.
Spectaculaire ideeën over klimtoestellen om naar de
w.c. te gaan of in de klas zijn niet echt mogelijk, maar
wel leuk. Dieren in de klas of buiten zijn ook gezellig,
alleen is de verzorging bijvoorbeeld in het weekend
/vakanties lastig.

[Groep 7] Voor de level/plusklas is het handig als ze de
volgende dag even kijken wat er op woensdag is
behandeld in de groep, zodat ze niets missen. Een
project met V.R.-brillen zou ook interessant zijn.
Het is heel leuk dat er zoveel ouders wat vertellen over
hun beroepen en dat ze weer in de school mogen
komen. We hebben heel veel zin in de fietsberoepenjacht volgende week.
We hebben nagedacht over wie de roos van de
leerlingenraad moet krijgen.
De vader van Charlotte en Floris verdient zeker een
roos. En omdat meester Bertus nog een operatie moet
ondergaan, krijgt hij binnenkort ook een roos van de
leerlingenraad.
Social Schools
Het is/was even wennen,
maar de communicatie gaat
steeds beter via Social
Schools.
De inschrijving van de oudergesprekken is in volle
gang of al afgerond, er kan worden geappt met
leerkrachten/ouders en berichtjes voor één groep of
een hele school zijn al veelvuldig verstuurd.
We wijzen u er nog even op dat binnen de nieuwe app
ook absenten doorgegeven kunnen worden en er is de
mogelijkheid om wel/niet toestemming te geven voor
het publiceren van foto’s van kinderen.
Speelstraat -tafel
Wat is de hal mooi geworden met een lange
speelstraat aan de wand van de hal.
We zijn blij met creatieve collega’s en een heel handige
timmer-meester (meester André); dank je wel voor je
tijd en het prachtige resultaat!
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Van derden: (kl)iederdienst
ZONDAG 7 NOVEMBER 10.00 u Goede Herderkerk.
Een (Kl)iederdienst… Een dienst voor ieder…
Tijdens de kliederdienst gaan we op een laagdrempelige en creatieve manier
bezig met het thema ‘Dagelijks brood’. Samen ontmoeten, samen vieren en
samen nagenieten met een kop koffie/thee of limonade.
We luisteren en kijken naar het verhaal van Mozes, die door de woestijn trok. Er was niet genoeg eten en drinken,
maar God was dichtbij en het volk kon op hem vertrouwen.
Aansluitend gaan we samen aan de slag, met diverse activiteiten. Tijdens de activiteiten is er ruimte voor jong en oud
om elkaar te ontmoeten, is er gezelligheid en is er natuurlijk ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Het belooft
weer een mooie dienst te worden! We willen iedereen van harte uitnodigen om te komen!
De voorbereidingscommissie van de (Kl)iederdienst.
Van derden: Middenstand Borger – Sint Maarten
Donderdag 11 november wordt traditioneel het Sint-Maartenfeest gevierd. Het was
een mooie gewoonte om gezamenlijk af te trappen op het dorpsplein. Helaas kon dat
vorig jaar niet doorgaan. Een mooi alternatief was bedacht door de
ondernemersvereniging om op de Grote Brink verschillende kraampjes te plaatsen.
Helaas is dat op dit moment ook niet verstandig om te doen, vandaar dat ook dit
alternatief geen doorgang zal krijgen. De ondernemersvereniging beraadt zich nog
op andere mogelijkheden.
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