Nieuwsbrief
Vrijdag 31 augustus
Maandag 3 september

2018-08-30

Voorbereidingen schooljaar team
Eerste schooldag 2018-2019
Stoetboom 13.45 uur
NSA Gymzaal Spijk. Aanvang 14.30 uur. (Let op
aanvangstijd is gewijzigd)
Oud papier ophalen
Fam. Poli, Borgsingel 8, Bierum
Fam. Groothuis, Bakkersstraat 1, Bierum

Dinsdag 18 september
Zaterdag 8 september

Eerste werkdag
Vandaag donderdag 30 augustus is het team van de Borgstee begonnen met de voorbereidende
werkzaamheden voor het schooljaar 2018-2019. Vrijdag 31 augustus hebben we onze eerste
teamsessie. We gaan het nieuwe schooljaar doorspreken en verder de afspraken op elkaar afstemmen.
Nogmaals een hartelijk welkom voor onze nieuwe collega’s. Zie hiervoor de informatie van de
groepsverdeling.
Eerste schooldag
Volgende week maandag 3 september beginnen we gewoon om 8.25 uur. Ouders en leerlingen van
groep één en twee mogen vanaf 8.15 uur naar binnen. De leerlingen van groep drie t/m acht blijven op
het plein en gaan na de bel naar de lokalen. De ouders wachten na de bel nog even op het plein en
kunnen even later, na een seintje van meester Herman de klassen rond om te kijken waar hun
kind(eren) zitten. Om 08.45 uur gaan we beginnen en gaan de ouders weer naar huis.
Stoetbomen
Op maandag 3 september krijgen de kinderen van groep 3
een Stoetboom. We nodigen u uit om dan om 13.45 uur op
school te komen. U kunt dan zien hoe de kinderen van groep 3
de stoetboom van een leerling van groep 8 in ontvangst
mogen nemen. Welkom!
In het verleden is er besloten dat de ouders van groep 3 een
bijdrage betalen voor de bekostiging van de Stoetboom. De
kosten voor de ouders zijn € 7,50 en de ouderraad betaalt €
10,U kunt de stoetboom betalen bij de leerkracht van de groep.

Groepsverdeling 2018-2019
De verdeling van de leerkrachten over de groepen ziet er voor 2018-2019 als volgt uit:
dagen/groep

1b / 2

3

4

5

6

7

8

maandag

Juf TinekeH

Juf Margreet

Juf Els

Juf Monique

Juf Janneke

Juf Inge

Meester Erik

Juf Annemarie

dinsdag

Juf TinekeH

Juf Margreet

Juf Els

Juf Monique

Juf Janneke

Juf Inge

Meester Erik

Juf Annemarie

woensdag

Juf TinekeH

Juf TinekeB

Juf Sandra

Juf Monique

Juf Liset

Juf Inge

Meester Erik

Meester Peter

donderdag

Juf Catharina

Juf TinekeB

Juf Sandra

Juf Monique

Juf Liset

Juf Inge

Meester Erik

Meester Peter

Juf Sandra

Juf Monique

Juf Liset

Juf Inge

Meester Erik

Meester Peter

vrijdagocht.

1

1a

IB-er

Vakleerkracht
gym

Onderw.asst.

Maandag

Conciërge

Adm.medew.

Juf Joke
Juf Jeanet

Dinsdag

Juf Catharina

Woensdag
Donderdag

Meester Steven
Juf Jeanet

Juf Catharina

Juf Joke

Meester Peter G

Vrijdag

Juf Janny
Juf Catharina

Directeur
Meester
Herman
Meester
Herman
Meester
Herman
Meester
Herman

Juf Joke

Zoals u hierboven kunt zien staan er geen vraagtekens meer. De hele formatie is rond en we zijn er
allemaal heel tevreden mee.
Per 1 augustus is Juf Catharina Sterenberg onze nieuwe onderwijsassistente en leerkracht van groep 1
op de donderdag. Juf Catharina heeft jaren als leerkracht gewerkt maar wil graag meer uren als
onderwijsassistente ingezet worden.
Meester Steven Wuestenenk is de nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs op de woensdag. Meester
Steven is pedagogisch medewerker in Groningen en voetbaltrainer en nu dus ook een dag bij ons als
vakleerkracht bewegingsonderwijs.
We zijn gezien de landelijke ontwikkelingen een opvallende school want het personeelsbestand van de
Borgstee telt maar liefst zes meesters. Ook daar zijn we heel tevreden mee.
Volgend schooljaar zijn er 8 groepen. Er is één combinatiegroep en dat is groep 1b/2. Door gelijk al
leerlingen van groep 1 door te schuiven naar groep 2 blijft groep 1a kleiner en kunnen we de jongste
leerlingen goed opvangen. De betreffende ouders zijn of worden hiervan tijdens de spreekmiddagen
op de hoogte gebracht. De keuze van de betreffende leerlingen is gebaseerd op 1. leeftijd, 2.
familieleden in de groep en als laatste sociale weerbaarheid.
Juf Els gaat naar groep 3. Juf Monique heeft de hele week groep 4. Juf Inge geeft dit jaar les aan de
leerlingen van groep 6 en meester Erik gaat met groep 6 mee naar groep 7.
Juf Annemarie is een nieuwe juf in groep 8. Zij komt van een andere school van Noordkwartier en
heeft aangegeven dat ze graag in groep 8 van de Borgstee wil werken. Van harte welkom en veel
succes.
Meester Matthijs blijft gelukkig ook aan de Borgstee verbonden. Hij zal juf Liset vervangen (operatie)
en later juf Sandra (zwangerschapsverlof). Daar zijn we natuurlijk heel blij mee !
Groep 1 en 2
Lieve kleuters van groep 1 en 2
Het nieuwe schooljaar gaat beginnen! We hopen dat je een fijne
zomervakantie hebt gehad en dat je veel zin hebt in het komende jaar,
bij ons in de groep. Een nieuw schooljaar is altijd weer leuk, en soms
een beetje spannend, ook voor ons! Daarom gaan we de eerste weken
allerlei activiteiten doen om elkaar nog beter te leren kennen.
We willen je vragen om het volgende te doen:
Denk eens na wat we graag van je zouden willen weten, bijvoorbeeld:
wat doe je graag als je thuis bent?
wat is je lievelingseten?
waar word je blij van?
welke sport vind je leuk?
waar word je verdrietig, bang of boos van?

Het lijkt een beetje op de vragen die je in een vriendenboekje ziet.
Nu schrijf je de antwoorden niet op maar je neemt iets mee naar school en gaat er in de klas over
vertellen. Het gaat zo:
* Kies drie dingen waarover jij wilt vertellen. Je kunt gebruik maken van bovenstaande vragen
* Doe de dingen in de tas en neem deze tas mee naar school als jij aan de beurt bent. (op school
hebben wij een rugzak voor je)
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Aan de groep ga je vertellen waarom jij die drie dingen hebt gekozen. Je mag best samen met papa of
mama beslissen wat je in je rugzak stopt. Als de datum niet uitkomt mogen jullie onderling ruilen.
Graag wel even doorgeven aan één van de juffen.
Hartelijke groet, juf Tineke H, juf Catharina, juf Margreet en juf Tineke B.
Ma 03-09 Juf Margreet
Di 04-09 Annemarie Thomas
Wo 05-09 juf Tineke Annejet
Do 06-09 Meike- Levi

Ma 10-09 Iris F. - Tim
Di 11-09 Sam - Livine

Ma 17-09 Myrthe - Julien
Di 18-09 Femke - Bas

Wo 12-09 Jordy - Flo

Wo 19-09 Jolien – Iris S.

Do 13-09 Emily - Bram

Do 20-09 Jorn – Luuk

Ma 03-09 juf Tineke
Di 04-09 Lisanne Heun
Wo 05-09 Noud

Ma 10-09 Èhlysa
Di 11-09 Tessa
Wo 12-09 Jayden en
Kaylee
Do 13-09 Lisanne van
Der Linden

Ma 17-09 Noor
Di 18-09 Jesper en Linde
Wo 19-09 Elise

Do 06-09 juf Catharina

Do 20-09 Jorien

Groep 5
Klassedienst week 36: Jasmine en Ireen
We gaan bijna beginnen!
Hopelijk heeft iedereen een hele fijne vakantie gehad en weer zin om naar school te gaan. Wij kijken
er in elk geval naar uit en zijn we zijn er weer klaar voor!
Om elkaar (nog) beter te leren kennen, starten we dit schooljaar met de wie-ben-ik-tas. U heeft
hierover een mail gehad. Wilt u dit samen met uw kind doorlezen?
In groep 5 zijn we gewend (net als in groep 4) om te werken met ‘lees-ouders’. Deze ouders
begeleiden eens per 4 weken op de maandag een groepje kinderen bij het lezen, van 8.25-8.45 uur.
Twee ouders die dit vorige jaar deden, hebben toegezegd om dat dit jaar ook te willen doen. We
zoeken er dus nog twee ouders (of opa’s/ oma’s) bij. Lijkt het u leuk? Of wil u meer weten? Loop dan
even binnen of mail: j.vreeling@noordkwartier.nl.
Tot maandag!
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