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BORGHJOURNAAL (3)   

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

 

Deze maand: 

7-10 nov. Oudergesprekken 

15 nov. Schrijversbezoek  

17 nov. Juf Linda jarig 

24 nov. Leerlingenraad 

25 nov. Trefbaltoernooi 

 

Oudergesprekken 

In de week van maandag 7 tot en met donderdag 

10 november bent u weer van harte welkom om 

samen met de leerkracht de ontwikkeling en 

resultaten door te nemen 

van uw kind(eren).  

De kinderen hebben een 

interviewpapier ingevuld, 

deze zal ook aan bod 

komen.  

 

Schrijversbezoek 

Op dinsdag 15 november komt 

jeugdboekenschrijver Marc ter Horst in onze 

bibliotheek vertellen over zijn werk als schrijver. 

We hebben al een aantal weken zijn boeken in de 

klas, zodat we goed 

voorbereid naar zijn 

bezoek gaan. Het 

schrijversbezoek is 

voor groep 7 en 8. 

 

 

Fietsenkeuring 

Bij de fietsenkeuring door VVN zijn 

heel veel fietsen goedgekeurd met 

een OK-sticker. Voor een enkeling 

waren er nog kleine mankementjes. 

Als deze verholpen zijn, mag je op school alsnog 

een OK-sticker ophalen. Zo gaan we samen veilig 

de donkere dagen in.  

 

 

 

 

 

Tevredenheidsonderzoek 

Binnenkort krijgt u een uitnodiging om een  

tevredenheidsonderzoek online in te vullen over 

onze school (dit gebeurt op alle CKC-scholen).  

De vragenlijst wordt klaargezet door DUO 

Onderwijsonderzoek & Advies en is natuurlijk 

anoniem. We hopen een goed beeld te krijgen van 

wat ouders en kinderen vinden van onze Borgh. Zo 

kunnen we trots zijn op wat goed gaat en/of zien 

waar we ons verder op moeten ontwikkelen. 

Per gezin ontvangt één ouder 

op een bij ons bekend 

mailadres de uitnodiging. Het 

invullen van de vragenlijst duurt 

ongeveer 15 minuten. Hoe hoger de respons des te 

beter weten we waar we als school staan en aan 

moeten werken. Van harte uitgenodigd dus!  

 

Leerlingenraad 

De tweede leerlingenraad  is op 

donderdag 24 november. De 

vertegenwoordigers zullen in de 

eigen klas vragen wat er allemaal 

aan de orde moet komen in de vergadering. 

Daarna zullen we als leerlingenraad dit bespreken. 

Ook wordt er weer een verslag gemaakt, die wordt 

voorgelezen in alle groepen, zodat iedereen 

meteen weet wat er is besproken.  

 

Trefbaltoernooi 

Voor alle midden/bovenbouwgroepen 

is er in het kader van sport wel een 

gemeentelijk toernooi in buurt. Voor 

groep 5 en 6 is er op vrijdagochtend 25 november 

een trefbaltoernooi. Samen sporten met andere 

scholen uit de regio maakt het extra leuk (en ook 

spannend).  

Voor de begeleiding van de verschillende 

trefbalgroepjes van onze school hebben we weer 

een aantal hulpouders nodig. Binnenkort kunt u via 

de groepsapp een oproepje krijgen.  
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Van derden: Kliederkerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


