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Rijksmuseum Amsterdam (herhaling)
Woensdag 6 februari gaan de leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 met de bus naar het
Rijksmuseum in Amsterdam. 10 januari jl heeft u daar meer informatie over ontvangen.
Toch nog even voor de duidelijkheid:
We reizen met twee bussen naar Amsterdam. Eén bus vertrekt om 09.30 uur en de andere om 10.00
uur. De schooldag begint wel om 08.30 uur.
De verwachting is dat we rond 17.30 uur weer op school zijn.
In totaal gaan er acht begeleiders mee. De rondleiding gaat in groepen van 15 leerlingen met een
begeleider. De begeleiders zijn allemaal leerkrachten van onze school.
Wanneer u dit te laat vindt en uw zoon en dochter niet aan de excursie wil laten deelnemen, dan is
dat mogelijk. Uw kind heeft dan een lesdag op school tot 14.15 uur.
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf hun lunch meenemen. Ook zou het fijn zijn wanneer u uw
kind wat extra te drinken meegeeft voor de middag. De school zorgt voor fruit in de bus.
De leerlingen mogen GEEN SNOEP meenemen!

Bericht van Oyfo
Beste leerling,
Wil je meer ontdekken over deze instrumenten of heb je interesse in een ander instrument ?
Kijk dan op https://www.jeugdpleinhengelo.nl/Activiteiten/Overzicht voor een kennismakingscursus.
Of : ga naar https://www.oyfo.nl/2656/cursussen/muziek/instrument-bespelen Kies het instrument
van je keuze, selecteer ‘ik heb interesse’ en vraag een proefles aan.
Deze aanbiedingen gelden ook voor andere kinderen.
Kijk ook gerust eens verder rond op onze website, want er is bij Oyfo van alles te beleven !
Hopelijk tot ziens bij Oyfo !
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Marathon Hengelo

Op zondag 31 maart 2019 vindt de 47e editie van de Halve Marathon van Hengelo plaats.
In kader van gezond leven en werken, gaat De Borgh dit schooljaar meedoen!
De leerlingen van groep 8 zijn het hele jaar al fanatiek aan het trainen.
Een aantal van hen zal zelfs de 5 kilometer gaan lopen. Ook een aantal leerkrachten gaat deze
uitdaging aan!
Welke leerlingen en ouders willen ook meedoen?
De afstanden zijn: 0,5 | 1,5 | 5 kilometer.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier in de bijlage of op de inschrijflijst in de hal.
Manon van Ravensberg, leerkracht van groep 8, coördineert deze activiteit.

Staking 15 maart ?
Wellicht hebt u via de media gehoord dat er een oproep tot een staking is gedaan voor ruimere
financiële investeringen van de overheid in het gehele onderwijs d.w.z. van het primair, voortgezet
tot aan het hoger onderwijs. Enkele vakbonden hebben opgeroepen tot een landelijke staking van
het totale onderwijspersoneel op vrijdag 15 maart a.s. om daarmee duidelijk te maken dat men een
ruimer investeringsplan nodig acht. Men wijst er op dat alleen op deze manier de dalende
leerlingprestaties en de lerarentekorten tegen gegaan kunnen worden. Er zijn ook
onderwijsvakbonden die hun leden niet tot deze staking hebben opgeroepen, omdat ze van mening
zijn dat het overleg met de overheid hierover nog gaande is.
Met deze brief informeren wij u over de gerede kans dat personeelsleden van uw school aan deze
landelijke staking zullen deelnemen. In de komende weken tot begin maart dienen de
personeelsleden van de scholen individueel te bepalen of men deelnemer wil zijn aan de
aangekondigde staking. Het is voor de schooldirecties nu nog te vroeg om daarover conclusies te
trekken. Als er meer duidelijkheid is, zal worden bepaald of de school open blijft of die dag geheel
gesloten zal worden. De mogelijkheid bestaat ook dat de school die dag gedeeltelijk open is.
Als er meer informatie is over de schoolorganisatie op 15 maart a.s. zal de schooldirectie u tijdig
informeren. Wij houden u op de hoogte.
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