Nieuwsbrief 1 ( 7 september 2018)

Beste ouders,
Het schooljaar 2018 – 2019 is gestart. Op De Borgh hebben in het team veel nieuwe leerkrachten
mogen verwelkomen. Samen gaan we er weer een fantastisch jaar van maken!
We willen ook graag samen u als ouders het schooljaar inluiden.
Hiervoor willen we alle ouders van harte uitnodigen.

Uitnodiging
12 september 2018

Receptie om het schooljaar
2018 – 2019 in te luiden

Het team, de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad van De Borgh nodigen alle ouders
van harte uit om samen het schooljaar 2018 – 2019 op informele wijze te starten.
Programma:

19.00 uur

Kennismaking met de leerkracht van uw kind(eren) in de eigen groep.
U kunt dan ook de ouders van de medeleerlingen ontmoeten.
In de groep zal de leerkracht het een en ander uitleggen over komend
schooljaar en kunt u vragen stellen.
Daarna kunt u in het leerplein van drinken. De leden van de OR en de MR
zullen ook aanwezig zijn.

20.30 uur

Afsluiten
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Startgesprekken
Een goede relatie tussen ouders en school is in het belang van de ontwikkeling van het kind.
Daarom houden we op De Borgh startgesprekken genoemd.
Deze staan gepland op 17 tot en met 28 september 2018.
Het is de bedoeling dat u als ouder vertelt over uw kind. Wat is voor de leerkracht belangrijk om te
weten en wat verwacht u van de leerkracht in de begeleiding van uw kind?
Aangezien het om uw zoon of dochter gaat, vinden wij het van belang dat hij of zij bij het gesprek
aanwezig is. Het gaat immers om hen. Kinderen kunnen zelf heel goed aangeven wat ze wensen en
belangrijk vinden. Door hen te betrekken bij hun eigen ontwikkeling en de keuzes die ze kunnen
maken, wordt hun motivatie positief beïnvloed.
Ook kleuters kunnen bij het gesprek aanwezig zijn. Zelfs als het kind (nog) niet deelneemt aan het
gesprek, ervaart het wel dat u als ouders samen met de leerkracht in gesprek bent en zo betrokken
bent.
Het besluit of uw kind bij het gesprek aanwezig is, laten we echter bij u.
Wilt u de leerkracht informatie geven, waarvan u liever niet heeft dat uw kind daarbij aanwezig is,
dan kan dit altijd op een ander moment.
Tijdens het gesprek kunt u ook aangeven hoe vaak en op welke wijze u door de leerkracht
geïnformeerd wil worden over uw kind.
Gezien het belang van het gesprek, zullen in geval van duo leerkracht, beiden leerkrachten aan het
gesprek deelnemen. Er kunnen echter situaties zijn waarbij het organisatorisch niet te regelen is. De
leerkracht die het gesprek heeft gevoerd, zorgt dan voor de overdracht naar de collega.
Voor de ouders die zijn gescheiden vragen we u toch samen het gesprek met de leerkracht kunt
voeren. In het belang van uw kind.

Verbouwing
Tijdens de laatste informatieavond (11 juli 2018) heeft u kunnen horen dat wij van
interieurontwerper zijn geswitcht. De nieuwe ontwerpster heet Evelien Lulofs. Zij heeft o.a. De
performance factory te Enschede ingericht. Rick heeft een aantal foto’s hiervan tijdens de
informatieavond laten zien. Deze foto’s kwamen Sandra Wennink (ouder van Stijn en Esmée) erg
bekend voor. Zij is werkzaam bij Domijn die gehuisvest is in de Performance Factory. Sandra stelde
voor om een rondleiding te geven in het gebouw. Rick Snippert en Sabine Wessels hebben daar
dankbaar gebruik van gemaakt en zo weer ideeën en ervaringen op gedaan, die we kunnen
gebruiken bij onze eigen verbouwing.
Sandra bedankt voor jouw meedenken en tijd!
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Peuterspeelschool “De Borgh”
Samen met de peuterspeelschool en de kinderopvang vormen wij het Integraal Kind Centrum (IKC)
“De Borgh”. De peuterspeelschool heette voorheen nog “’t Hasseler Hummeltje”. Vanaf dit
schooljaar is deze naam aangepast en heet de speelschool ook “De Borgh”.
De peuterspeelschool valt onder de organisatie van Spring. Deze organisatie hoort vanaf 1 januari
2018 bij de Dr. Schaepmanstichting.
Mick Geurts, directeur van De Borgh, is tevens de leidinggevende van de leidsters van de
peuterspeelschool.
De leidsters zijn: Linda Boone en Claudia oud Eegbrink.
De samenwerking tussen basisschool De Borgh en de peuterschool wordt steeds intensiever. Op die
manier willen we de overgang van de peuters naar de basisschool soepel laten verlopen en de
leerlijnen en pedagogisch aanpak nog beter op elkaar laten aansluiten.
Een peuter ontwikkelt zich spelenderwijs. Hun verstandelijke, motorische en sociaal-emotionele
ontwikkeling wordt gestimuleerd in een rijke leeromgeving en onder deskundige begeleiding van de
pedagogisch medewerkers Linda en Claudia. Samen met andere peuters leren ze, al spelend en
worden ze voorbereid op de basisschool.
Op dit moment zijn tijden van peuterspeelschool “De Borgh” als volgt:
Groep 1
Maandagmiddag
Woensdagochtend
Groep 2
Dinsdagochtend
Donderdagochtend

Tijden
12.45 – 14.30
08.45 – 14.45
Tijden
08.45 – 11.45
08.45 - 11.15

Wilt u meer informatie over de peuterspeelschool dan kunt u terecht de leidsters en bij Mick Geurts.
Tevens kunt u informatie vinden op de website van Spring! (www.springhengelo.nl)
Of kom gewoon een keer kijken.
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BSO Kindercentrum
Kindercentrum heeft dit jaar weer opvang op de woensdag. Met de toevoeging van de woensdag is
er weer elke dag naschoolse opvang op De Borgh.
Het schema van de opvang is nu als volgt:

Voorschools
Naschools

Maandag
X
X

Dinsdag
X
X

Woensdag
X

Donderdag
X
X

Vrijdag
X

Meer informatie over de buitenschoolse opvang van Kindercentrum kunt u vinden op de site
www.kindercentrum.nl

Bewegingsonderwijs
Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen om motorische vaardigheden
onder de knie te krijgen, maar bewegen heeft ook een positief effect op concentratie en
ontwikkeling van de hersenen.
Op De Borgh krijgen alle leerlingen tweemaal per week bewegingsonderwijs in de gymzaal. De
leerkrachten geven de gymlessen zelf. Alle leerkrachten hebben hiervoor een vakdiploma.
Over het algemeen komen per gymles minimaal drie verschillende activiteiten aan bod.
Daarvoor is de gymzaal in drie vakken verdeeld. Op deze wijze worden diverse vaardigheden
uitgevoerd en zijn alle leerlingen in beweging.
Daarnaast worden door Hengelo Sport diverse sportactiviteiten georganiseerd.
De Borgh doet hier aan mee.
Voor komend schooljaar zijn de activiteiten van Hengelo Sport als volgt:
GYM:
vrijdag 10 oktober, vrijdag 18 januari en vrijdag 15 maart
van 8.45 - 12.00 gymlessen voor de groepen 3 t/m 6
SWIM:
groep 3
donderdag 22 november, donderdag 31 januari en donderdag 28 maart
Tijd: 8.50 - 9.40
groep 4
donderdag 20 september, donderdag 13 december en donderdag 28 februari
Tijd: 13.00 - 13.50
Groep 5+6
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maandag 15 oktober, maandag 19 november, maandag 7 januari, maandag 4 februari, maandag 11
maart en maandag 8 april.
Tijd: 11.20 - 12.10
Groep 7+8
maandag 10 september, maandag 5 november, maandag 3 december, maandag 21 januari, maandag
25 februari en maandag 25 maart.
(Voor de veiligheid tijdens het zwemmen volgen wij het zwemprotocol zoals dit landelijk is opgesteld.
Dit protocol kunt u vinden op onze website. )

KLEUTERGYM:
dinsdag 20 november en dinsdag 5 maart
Groep 1 8.45 - 9.30
Groep 2 9.30 - 10.15

Gedurende het schooljaar organiseert Hengelo Sport diverse sporttoernooien. Afhankelijk van
belangstelling van de leerlingen en ruimte in onze lesroosters, nemen we deel aan deze toernooien.

Oud papier
Elke eerste maandag van de maand wordt het oud papier in de wijk opgehaald door een aantal
vaders. Met het geld dat het papier oplevert, kunnen wij als school leerrijke materialen aanschaffen.
We zijn nog op zoek naar ouders die willen helpen om het papier op te halen.
U kunt zich opgeven bij Wouter Halman (wouter_halman@yahoo.com) of via Mick Geurts
Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!
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AL EERDER VERSCHENEN IN EEN NIEUWSBRIEF, MAAR NOG EVEN ALS HERINNERING

De bezetting van de groepen 2018 – 2019:
Gr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Schakelklas
Peuterspeelschool
BSO
OOP
(dagen
kunnen nog
wisselen)

Maandag
Martha Jansen
Michelle Nollen
Sabine Wessels
Bo Smit
Rick Snippert
Carolien Kasifa
Sylvia vd Vegt
Manon van
Ravensberg

Dinsdag
Martha Jansen
Michelle Nollen
Sabine Wessels
Bo Smit
Rick Snippert
Carolien Kasifa
Sylvia vd Vegt
Manon van
Ravensberg
Karin KamerS

Woensdag
Martha/Ingrid
Michelle Nollen
Charlotte de Wit
Simone Paalhaar
Bo Smit
Carolien Kasifa
Sylvia vd Vegt
Manon van
Ravensberg
Karin KamerS

Donderdag
Ingrid Jager
Rick Snippert
Charlotte de Wit
Simone Paalhaar
Bo Smit
Chris Yousef (LIO)
Sylvia vd Vegt
Manon van
Ravensberg

Middag
Claudia Oud
Eegbrink
Linda Boone
Liza Burink

Ochtend
Claudia Oud
Eegbrink
Linda Boone
Liza Burink
Gerrit

Ochtend
Claudia Oud
Eegbrink
Linda Boone

Ochtend
Claudia Oud
Eegbrink
Linda Boone
Liza Burink

Marian (50%)

Gerrit om/om

Vrijdag
Ingrid Jager
Rick Snippert
Charlotte de Wit
Simone Paalhaar
Bo Smit
Chris Yousef (LIO)
Karin KamerS
Manon van
Ravensberg

Liza Burink
Gerrit
Dorien (VV)

Planning Kernconcepten 2018 - 2019


Kernconcepten 2018 – 2019
o Binding
10/9 tot en met 9/11
o Materie
26/11 tot en met 1 / 2
o Communicatie
25/2 tot en met 18/4
o Evenwicht & Kringloop
6/5 tot en met 28/6
De kernconcepten lopen niet meer van vakantie tot vakantie. Dit vermindert de druk
rondom de vakantieperiodes. Tussen de kernconcepten zijn een aantal
‘pauzeweken’. Dit geeft meer ruimte om het lopende concept verder uit te werken
en het nieuwe concept op te starten.

6

Vakantierooster 2018 – 2019

Herfstvakantie
maandag 22-10-2018 t/m vrijdag 26-10-2018
Kerstvakantie
maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 04-01-2019
Voorjaarsvakantie
maandag 18-02-2019 t/m vrijdag 22-02-2019
Paasweekend
vrijdag 19-04-2019 t/m maandag 22-04-2019
Meivakantie
dinsdag 23-04-2019 t/m vrijdag 03-05-2019
Hemelvaart
donderdag 30-05-2019 vrijdag 31-05-2019
Pinksteren
maandag 10-06-2019
Zomervakantie
maandag 15-07-2019 t/m vrijdag 23-08-2019

Volgende Nieuwsbrief:

21 september 2018
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