De naam:

CBS De Borgstee.

De C in de naam staat voor de christelijke identiteit.
Een borg (ook: börg) is de Groningse variant van een burcht, oftewel een versterkt kasteel.
Vroeger stonden er in Spijk en Bierum drie borgen. De borg Luinga stond in Bierum en de
Ubbenaborg stond aan de Nesweg, evenals de school. De aanwezigheid van de borgen
verbindt de omliggende dorpen.
Een borg is een versterkte plaats of een toevluchtsoord. De school moet zo ook
geborgenheid bieden en moet ook een veilige leer- en werk omgeving zijn voor de kinderen.
Het Groningse woord “stee” betekent plaats en plek (van het Engelse stay). Het geeft een
gevoel van “thuis” zijn en een plek waar je graag wilt zijn, mag zijn en kunt blijven. Kortom
een plezierige plek. (bijvoorbeeld: Zai binnen op stee of ’t Olderliek stee).
De naam Borgstee drukt dus een plezierige plek uit waar je je geborgen kunt voelen.
Uitleg van het logo:
De twee mensfiguren kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten zijn. Ze strekken de handen
naar elkaar uit wat betekent dat ze er voor elkaar zijn, aandacht hebben voor elkaar en voor
de school.
Tussen de twee figuren staat een toren opgebouwd uit drie gekleurde blokjes, rood, oranje en
geel. De blokkentoren (speelgoed) zegt dat het hier gaat om een plek waar kinderen zijn nl.
een school.
De toren staat verder voor de toren van Borg Luinga en voor het torentje van Spijk. Het gele
driehoekje verwijst naar de vlag van Spijk en heeft te maken met de betekenis van Spijk nl.
“puntig”. Binnen dit logo verwijst het dus naar de plek waar de school staat: Spijk.
De golvende lijnen zijn terug te vinden in o.a. het wapen van Bierum en Spijk, omdat ze
beiden vroeger aan zee lagen.

CBS De Borgstee: SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST.

