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BORGHJOURNAAL (1)   

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

 

Deze maand: 

6 sept. Juf Gea M. is jarig 

7 sept. Informatie mee voor groep 1 t/m 7  

16 sept. Theater voor groep 3/4 (Guppie) 

17 sept. Start Nationale sportweek 

21 sept. Verkiezing leerlingenraad 

28 sept. Schoolfotograaf 

29 sept. Kinderpostzegels groep 8 

30 sept. Theater voor groep 7B/8 (IJstijd) 

1 okt. Borghjournaal (2) 

 

Borghjournaal 

Vanaf dit schooljaar kunt u elke eerste vrijdag van de 

maand een nieuwsbrief verwachten op onze website. 

Actuele berichten vanuit school of vanuit de groep 

zullen nog eventjes via de Parro-app gaan, binnenkort 

wordt deze vervangen door een Social Schools-app. 

Binnen allerlei AVG-regels zijn daarin ook meer 

mogelijkheden met foto’s en filmpjes. 

 

Start van het nieuwe schooljaar  

Na twee weken weer naar school is iedereen weer 

gewend. Alle paadjes zijn bekend. Juffen en meesters 

kennen de kinderen en andersom. 

Toch zijn er ook op het laatste moment nog wat 

veranderingen geweest, die vooral te merken zijn in de 

bovenbouw. Meester Bertus Meijer heeft in de vakantie 

twee keer in het ziekenhuis gelegen (inmiddels is hij 

thuis en komt elke week even op school). Hij wacht op 

een galblaasoperatie.  

Omdat goede vervangers schaars zijn en het naar huis 

sturen van een groep echt de allerlaatste optie voor  

ons is, hebben we voor de dagen in groep 6/7A een 

interne oplossing gevonden. Juf Marjon is nu drie 

dagen in de groep en meester Koen twee dagen.  

 

 

 

 

 

 

Hierdoor is juf Bernadette in groep 7B/8 een dag extra.  

Dit betekent dat het IB-werk en het directiewerk op 

een lager pitje staan.  

Voor urgente zaken kunt u natuurlijk altijd aankloppen 

(graag via de mail: deborgh@ckcdrenthe.nl ), maar 

soms zal het langer duren voordat er reactie is. Het ziet 

er naar uit dat over enkele weken een vervanger een 

gedeelte kan gaan opvangen. In de App houden we de 

ouders van deze groep(en) op de hoogte. 

Natuurlijk wensen we Meester 

Bertus een voorspoedige 

operatie en een goed herstel.  

Hij vindt het vast fijn om een 

kaartje te krijgen:  

Abel Tasmanstraat 52, 7825 VA Emmen.  

 

Kanjertraining 

In de laatste week van de zomervakantie heeft ons 

team weer een stap gezet naar een echte kanjerschool. 

Tijdens een gezellige en leerzame scholingsdag 

hebben we de Kanjertraining verder inhoud gegeven. 

Het begin van het schooljaar is daarin belangrijk. In de 

‘gouden weken’ worden afspraken gemaakt, herhaald 

en wordt de groep gevormd, zodat we hier het hele 

jaar van profiteren. Vraag er maar eens naar bij uw 

kind(eren). Misschien kunnen ze het plaatje hieronder 

wel uitleggen: 
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Kunst & Cultuur 

Ook dit jaar gaan alle groepen naar een 

theatervoorstelling (meestal in ons eigen speellokaal). 

Deze maand zijn groep 3/4 (voorstelling: Guppie) en 

groep 7B/8 (voorstelling: Ontdek de ijstijd) aan de 

beurt. Deze activiteiten zijn gewoon tijdens schooltijd 

en worden vaak in de klas voorbereid. Ook dit jaar dus 

weer Kunst & Cultuur voor alle groepen. 

 

Informatieavond voor groep 1 t/m 7 

Nog steeds zijn niet alle Corona-

maatregelen opgeheven; we 

horen zelfs van scholen die weer 

online les moeten geven. 

Ondanks dat er al weer veel meer 

wel mag/kan, willen we de 

informatieavond van groep 1 t/m 7 nog niet op school 

houden. Hopelijk kloppen de vooruitzichten, zodat we 

u in het najaar weer fysiek op school kunnen zien bij 

een ‘echte’ ouderavond (we houden u op de hoogte). 

Volgende week krijgen alle kinderen een 

informatiepakketje mee waarin staat wat we dit jaar 

met de klas gaan doen. Het spreekt voor zich dat u 

altijd vragen kan stellen via de mail, via de app, bij het 

hek of via de telefoon. 

Voor groep 8 is een aparte avond gepland begin 

november, voor uitleg over o.a. het Voortgezet 

onderwijs. We hopen dat deze dan al gewoon op 

school door kan gaan. 

Nieuwe leerlingenraad 

Op de derde dinsdag van 

september (Prinsjesdag) worden 

traditioneel de nieuwe 

vertegenwoordigers in de 

leerlingenraad gekozen. Na deze 

verkiezing zal de oude en nieuwe leerlingenraad 

eenmalig samen vergaderen. De eerste volgende 

bijeenkomst op 7 oktober starten we met een officiële 

vergadering. 

 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 28 september komt de 

schoolfotograaf om alle kinderen op de 

foto te zetten. Ook worden er 

broertjes/zusjes-foto’s gemaakt alleen 

van de kinderen die op school zitten. Via een 

inlogcode kunt u later zelf beslissen of u de foto’s wilt 

afnemen. Advies van de fotograaf: Draag kleurrijke 

kleding! 

 

Sport 

Tijdens de nationale sportweek zullen de combi-

coachen langskomen voor extra sportimpulsen. Ben je 

nu al nieuwsgierig: Kijk op www.actiefborgerodoorn.nl . 

 

 

 

  

http://www.actiefborgerodoorn.nl/

