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AUGUSTUS
INFORMATIEKALENDER 2019 – 2020
Op De Borgh gebruiken worden diverse manieren gebruikt om u te informeren over de school.
In de nieuwsbrief die in principe elke twee weken wordt verstuurd, vindt u de meest actuele
informatie over onderwijskundige zaken en activiteiten die worden ondernomen.
De schoolgids geeft uitgebreide informatie over de school en hoe zaken zijn georganiseerd.
De schoolkalender vermeldt de data van de activiteiten voor zo ver deze op dit moment bekend zijn.
Op de achterzijde van de kalender staan belangrijke gegevens nog een keer vermeld.
Aanvullende data worden doorgegeven via de nieuwsbrief en/of klasbord.
Daarnaast kunt u nog informatie vinden op de website. www.deborgh-hgl.nl
Klasbord is een medium waar de leerkracht(en) van uw kind met de ouders van de leerlingen van de
groep kan communiceren. Het kan daarbij gaan over activiteiten die in de groep worden
ondernomen, maar bijvoorbeeld een verzoek om vervoer. Klasbord is een beschermde digitale
omgeving waar alleen de ouders van de betreffende groep via een unieke code toegang kunnen
krijgen. Daarnaast maken we gebruik van Facebook. In het begin van het schooljaar ontvangt u een
formulier waarop u kunt aangeven of u wel/geen toestemming geeft voor beelden van uw kind per
informatiekanaal.
Op deze manieren doen we ons best om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
Heeft u echter nog vragen en/of behoefte aan aanvullende informatie, dan kunt natuurlijk altijd
contact opnemen.

AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AUGUSTUS

INHOUD
Inleiding, Inhoud
Het Team
Bestuur, Bovenschools Management team, Klachten,
Schoolcontactpersoon, Inspectie van het onderwijs,
Schooltijden, Buitenschoolse opvang.
Op tijd op school, verlof.
Bewegingsonderwijs
Oudercontacten
Adviestraject groep 8
Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR), ouder bijdrage
Bibliotheek op School
Verjaardagen, wensjes, met fiets naar school,stepjes en waveboard,
oud papier
Verzekering, gevonden voorwerpen, kostbaarheden mee naar school,
Luizencontrole
Gezonde School

SEPTEMBER
DE DIRECTIE
Directeur

Mick Geurts

Maandag tot en met vrijdag

ONDERSTEUNING
Intern begeleider (IB-er)

Karin Weghorst

Maandag, dinsdag, donderdag

TEAM (tot aan de kerstvakantie)
Groep 1
Martha Jansen
Ingrid Jager
Groep 2
Simone Paalhaar
Bianca Sander
Groep 3
Manon van Ravensberg
Sabine Wessels
Linde Zweerink (LIO)
Groep 4/5
Charlotte de Wit
Groep 5/6
Rick Snippert
Groep 7
Sirah Kuipers
Karin Kamers
Groep 8
Carolien Kasifa
Manon van Ravensberg

Maandag, dinsdag, woensdag(o/o)
Woensdag(o/o)donderdag, vrijdag
Maandag tot en woensdag
Donderdag en vrijdag
Maandag en dinsdag
Woensdag
Donderdag en vrijdag
Maandag tot en met vrijdag
Maandag tot en met vrijdag
Maandag tot en met donderdag
Vrijdag
Maandag en dinsdag
Woensdag tot en met vrijdag

Schakelklas

Karin Kamers

Dinsdag en woensdag

Administratie
Conciërge

Marian van der Sluis
Gerrit Poort

Maandag en dinsdag
Donderdag en vrijdag

Naast de leerkracht kunnen in de diverse groepen stagiaires zijn. Met name van de PABO of van het
ROC opleiding tot onderwijsassistent.
Als school willen we studenten van diverse opleidingen de kans geven om hun toekomstige vak in de
praktijk te leren. Wij begeleiden hen daarbij.
Tevens krijgen wij als school via de studenten weer nieuwe inzichten en zijn er extra handen in de
groep.
In schooljaar 2019 – 2020 hebben we de volgende stagiaires:
 1 LIO stagiaire. Plaatsing in groep 3.
 2 Eerste jaars ROC Onderwijsassistent. Plaatsing in groep 1 en/of 2.
 2 Tweede jaars ROC Onderwijsassistent. Plaatsing in groep 4/5 en 5/6.
 1 Derde jaars ROC Onderwijsassistent. Plaatsing in groep 4/5.

OKTOBER
HET BESTUUR
Dr. Schaepmanstichting, Enschedesestraat 68, 7551 EP Hengelo,
Tel. 074-2424545.
Website: www.drschaepmanstichting.nl
BOVENSCHOOLS MANAGEMENT TEAM
Dhr. P. Breur
Voorzitter
Onderwijs en Identiteit
Dhr. H. Soepenberg
Financiën en Facilitaire dienstverlening

KLACHTEN
De Dr. Schaepmanstichting heeft een klachtenregeling vastgesteld. Op grond hiervan kunnen
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen (of het
nalaten daarvan) van het bestuur, directie en personeel van de school.
Als u een klacht heeft over het onderwijs kunt u terecht bij de leerkracht en de directie. Heeft u
klachten over ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie of bejegening, dan kunt u in eerste
instantie terecht bij de schoolcontactpersoon of de directie. Wanneer u vindt dat uw klacht
onvoldoende behandeld is of u wilt een en ander buiten de school bespreken, dan kunt u contact
opnemen met de externe vertrouwenspersoon, die door het bestuur benoemd is:
Mevr. Anne Overbeek, tel.: 06-30642568 of info@anneoverbeek.nl

SCHOOLCONTACTPERSOON/VERTROUWENSPERSOON
De school heeft Sabine Wessels als interne schoolcontactpersonen aangewezen bij wie leerlingen,
ouders)/verzorger(s) terecht kunnen als het gaat om persoonlijke zaken en/of situaties, waarin
iemand zich - op school - niet veilig voelt.
Niet-veilige situaties ontstaan bij pesten, agressie, discriminatie en ongewenste intimiteiten. Met
ongewenste intimiteiten bedoelen we: ongewenste seksueel getinte opmerkingen en/of
aanrakingen, tijdens de les, in de school of op het schoolplein.
Zowel volwassenen als leerlingen kunnen deze dingen doen bij anderen. Het is goed daar met
iemand over te praten. Ook als de ander het niet met opzet gedaan heeft, kan men het toch
vertellen aan bijvoorbeeld de intern schoolcontactpersoon.
AANDACHTSFUNCTIONARIS
Karin Weghorst is de aandachtsfunctionaris van de school. Wanneer er sprake is van of een
vermoeden van een onveilige situatie buiten de school, dan kan de aandachtsfunctionaris actie
ondernemen. Onder andere door de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in werking
te stellen.
INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.
Meer informatie daarover kunt u vinden op hun website.
e-mail: info@winsp.nl
website: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over het onderwijs: tel.: 0800-8051 (gratis)

NOVEMBER

SCHOOLTIJDEN
5 gelijke dagen model
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Schooltijden
08.30 - 14.15
08.30 - 14.15
08.30 - 14.15
08.30 - 14.15
08.30 - 14.15

Pauze tussen de middag: 45 minuten. 15 minuten eten en 30 minuten buitenspelen onder toezicht van
teamleden.

BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO). Voor en na schooltijd.

Voorschoolse en naschoolse opvang is aanwezig in het gebouw van De Borgh en wordt
geregeld door Kindercentrum. Op de website staat beschreven hoe de BSO werkt.
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Voorschools
X
X
X

Naschools
X
X
X
X
X

PEUTERSPEELSCHOOL DE BORGH
Basisschool De Borgh vormt samen het de BSO Kindercentrum en Peuterspeelschool De
Borgh van Spring het Integraal Kindercentrum (IKC) De Borgh.

Groep 1
Maandagmiddag
Woensdagochtend
Groep 2
Dinsdagochtend
Donderdagochtend

Tijden
12.30 – 14.30
08.45 – 11.45
Tijden
08.45 – 11.15
08.45 - 11.15

Na de herfstvakantie zullen deze tijden veranderen. De uren van de voorschoolse educatie gaan dan
voor de reguliere plaatsen van 5 naar 8 uren. Voor de VVE uren van 10 naar 16 uren.
Informatie hierover volgt te zijner tijd.

DECEMBER

OP TIJD OP SCHOOL
Het is van groot belang dat de leerlingen op tijd op school komen. Kinderen die te laat komen
missen een belangrijk deel van de les. Als de eerste bel gaat om 8.25 uur mogen de kinderen naar
binnen. De tweede bel gaat om 08.30 uur en is het signaal dat de les gaat beginnen.
Ouders van de leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen nog mee naar binnen lopen.
Wel verzoeken wij u om niet te lang te blijven, omdat ook in de kleutergroepen de leerkrachten de
lessen op tijd willen beginnen. Bovendien: de klasruimte is voor en van de leerlingen.
Oudere kinderen zijn zelfstandig genoeg om alleen naar hun lokaal te lopen.
Wanneer u de leerkracht nog even kort iets wilt doorgeven, dan is dat vanzelfsprekend mogelijk.
Wilt u de leerkracht wat langer spreken, dan verzoeken wij u om een afspraak te maken. Dan kan de
leerkracht de tijd nemen om het gesprek met u aan te gaan.

VAAK TE LAAT
De leerkrachten houden bij wanneer leerlingen te laat op school komen.
Is dat vaak het geval(richtlijn: vaker dan 5 keer) dan zullen zij met u een gesprek aanvragen. Het is
immers van belang dat een leerling vanaf het begin van de dag meedraait in de groep.
Voor de leerling zelf is het ook vervelend om te laat in de klas te komen

AFWEZIGHEID DOOR ZIEKTE OF MEDISCHE CONSULTATIES
Wanneer uw kind ziek is, dan verzoeken wij u om dit ’s morgens voor 08.30 uur (telefonisch) aan ons
door te geven.
Bezoeken aan medisch specialisten kunt u vooraf doorgeven aan de leerkracht of uw kind een
briefje meegeven met datum en tijd van het bezoek.
Wij verzoeken u om afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd te maken, zeker wanneer het gaat
om bezoeken die vaak voorkomen, zoals aan de logopedist, fysiotherapeut of orthodontist.
Bij frequent bezoek aan een medisch specialist onder schooltijd is toestemming van de directeur
noodzakelijk. Hierbij valt te denken aan speciale trajecten bij een fysiotherapeut of een logopedist.

VERLOFAANVRAAG
Alle leerlingen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat zij wettelijk verplicht zijn elke dag
naar school te gaan op de tijden die door de school zijn vastgesteld.
Verlof buiten de vakantie en vrije dagen dient schriftelijk aangevraagd te worden. Een
aanvraagformulier hiervoor is te verkrijgen bij de administratie of te downloaden van onze website.
De directeur is degene die wel of geen toestemming geeft en moet zich daarbij houden aan
wettelijke richtlijnen.
Wij vragen u om ook voor uw kind dat jonger is dan vier jaar verlof aan te vragen.
Deze zal overigens worden toegekend, aangezien het kind nog niet leerplichtig is.
Bij ongeoorloofde afwezigheid van leerlingen zijn we als school wettelijk verplicht om dit te melden
bij de afdeling leerplicht van de gemeente Hengelo.
De leerplichtambtenaar bepaalt dan welke (juridische) stappen er vervolgens genomen moeten
worden.

JANUARI

BEWEGINGSONDERWIJS
In alle groepen worden lessen gegeven in lichamelijke oefening. Alle leerkrachten van De Borgh
hebben een vakdiploma en mogen gym geven. In de situaties dat er een invaller voor de groep staat,
kan het zijn dat hij of zij het vakdiploma lichamelijke opvoeding (nog) niet heeft. In die gevallen zal de
invaller een bewegingsspel doen en/of extra naar buiten gaan, zodat de leerlingen wel de beweging
krijgen. Daar waar mogelijk zal de eigen leerkracht proberen om de gymles in te halen.
We hebben de gymzaal op dinsdag, donderdagochtend en vrijdag tot onze beschikking.
Het rooster kan wisselen gedurende het schooljaar. U wordt hier van op de hoogte gesteld via
Klasbord.

Gedurende het schooljaar kunnen er redenen zijn om het gymrooster aan te passen.
GYMKLEDING
Groep 1 en 2

Groep 3 t/m 8

Gymschoenen bij voorkeur met klittenband of elastiek. Geen zwarte zool.
Graag naam in de schoenen. Leerlingen van groep 1 en 2 ontvangen van school
een tas om de schoenen op school te bewaren.
De leerlingen gymmen in hun ondergoed.
Gymkleding, gymschoenen, geen zwarte zool. Voor leerlingen vanaf groep 4
ook een handdoek, badslippers. Dit laatste omdat de kinderen na de les de
gelegenheid hebben om te douchen. Badslippers zijn gewenst.

De leerlingen vanaf groep 4 kunnen zich douchen na de gym. In verband met de persoonlijke
hygiëne en opvoeding daartoe, willen we graag dat alle leerlingen dit doen. Het is de bedoeling dat
leerlingen zich even opfrissen en niet dat ze zich uitgebreid wassen.
Wanneer u niet wilt dat uw kind doucht, dan kunt u dit bespreken met de leerkracht.
Wanneer leerlingen geen gymkleding bij zich hebben, mogen ze NIET meedoen met de gymles.
In verband met de veiligheid dragen de leerlingen tijdens de gym geen sieraden.
Gedurende het schooljaar wordt door Hengelo Sport (Gemeente Hengelo) diverse sport- en
bewegingsactiviteiten georganiseerd. Gezien het belang van bewegen voor de ontwikkeling van
kinderen, doet De Borgh aan zo veel mogelijk activiteiten mee.
De data van de sportactiviteiten staan in de kalender en worden via de Nieuwsbrief medegedeeld.
Veelal volgt er nog een reminder via Klasbord.
Bij diverse activiteiten vragen we aan ouders of zij mee willen fietsen of met de auto een groepje
leerlingen willen halen en/of brengen.

FEBRUARI

OUDERCONTACTEN
Om de leerlingen van De Borgh zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is het
van groot belang dat de contacten tussen ouders en team, en dan in het
bijzonder de leerkracht van het kind, positief verlopen. Een goede
samenwerking komt de ontwikkeling van uw kind immers ten goede.

Contactmomenten:
3 september: Receptie voor alle ouders ter gelegenheid van de opening van het schooljaar.
Week van 9 tot en met 20 september: Startgesprekken.
Tijdens deze gesprekken is het de bedoeling dat u wat vertelt over uw zoon en dochter. Informatie
waarvan u denkt dat het belangrijk is voor de leerkracht. De leerkracht zal u ook een aantal vragen
kunnen stellen. Het doel is dat u zelf kunt aangeven wat u belangrijk vindt dat de leerkracht van en
over uw kind weet. Op deze wijze willen we het eerste contact persoonlijker maken en meer richten
op uw kind. Uw zoon of dochter mag bij dit gesprek aanwezig zijn. Het gaat immers over hen.
In de week van 11 tot en 15 november zullen er oudergesprekken worden gehouden. Tijdens deze
oudergesprekken kan de leerkracht de eerste indrukken van uw zoon of dochter weergeven. Dit kan
zowel op leergebied zijn als over gedrag en sociale-emotionele ontwikkeling. Ook u kunt dan
aangeven hoe u de ontwikkeling van uw kind ziet.
In de week van 10 tot en met 14 februari vinden de oudergesprekken plaats over het eerste rapport.
Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd.
De leerlingen krijgen 26 juni hun tweede rapport mee. Mocht er aanleiding zijn om met u in gesprek
te gaan, dan zal de leerkracht u uitnodigen. Wanneer u zelf een gesprek wilt, dan kunt u dit
aangeven bij de leerkracht.
Ten alle tijden geldt: wanneer u zich zorgen maakt over uw kind of vragen of opmerkingen heeft.
Aarzel dan niet om contact op te nemen. In eerste instantie met de leerkracht, maar daar waar
nodig of wenselijk met de Intern Begeleider of met de directeur.
Ook kan de leerkracht telefonisch contact met u opnemen. Dit kan om diverse redenen zijn. Om u
kort even van iets op de hoogte te stellen of om een afspraak te maken voor een gesprek.
Nog even de data op een rij:
 3 september 2019:
 9 t/m 20 september 2019:
 11 t/m 15 november 2019:
 10 t/m 14 februari 2020:
 22 juni t/m 26 juni 2020:

Receptie opening schooljaar 2019-2020
Startgesprekken
Oudergesprek over de ontwikkeling van uw kind
Gesprekken rapport 1
Gesprekken rapport 2, afsluiting schooljaar

5 november organiseren we samen met de MR weer een ouderavond in kader van de
visieontwikkeling van De Borgh.

MAART

ADVIESTRAJECT LEERLINGEN GROEP 8
Leerjaar 8 is het jaar dat de leerlingen hun basisschoolperiode afsluiten en zich gaan voorbereiden
op hun overstap naar het Voortgezet Onderwijs.
Het is ook het leerjaar waarin de leerling, samen met ouders en de leerkracht gaat uitzoeken welke
school van het Voortgezet Onderwijs het meest geschikt is.
Om dit samen uit te zoeken en te bespreken, hebben we de volgende data ingepland:
Eind groep 7
Oriënterend gesprek

Zowel de leerling en u als ouder kunnen aangeven welke
vorm van Voortgezet Onderwijs denken dat geschikt zou
kunnen zijn.

(In de tussenliggende periode vindt er een overleg plaats tussen de leerkrachten van groep 7 en 8, de
intern begeleider en de directeur om bekijken wat een geschikte vorm van VO zou kunnen zijn.)

Week 9 t/m 20 september:

Week van 11 tot en 15 november:
Week van 10 tot en met 14 februari:

Startgesprek. Terugblik oriënterend gesprek dat eind
Groep 7 heeft plaatsgevonden.
Welke leerdoelen heeft de leerling en waarbij kan de
leerkracht ondersteunen?
Leerkracht geeft een voorlopig advies.
De leerkracht geeft een definitief advies.
Tijdens dit gesprek zal ook het rapport worden besproken.

De Eindtoets vindt 15, 16 en 17 april 2020 plaats.
Wanneer het resultaat van de Eindtoets aanleiding is om een hoger advies te geven, dan neemt de
leerkracht contact met u op.


Het is de bedoeling dat de leerling bij alle gesprekken aanwezig is. Het gaat immers om haar
of zijn keuze voor het Voortgezet Onderwijs.
Wilt u om welke reden dan ook, een gesprek met de leerkracht, waarbij uw kind niet
aanwezig is, dan kunt u hiervoor een aparte afspraak maken.

De scholen van het Voortgezet Onderwijs in Hengelo en omgeving organiseren voorlichtingsdagen.
Wij adviseren u om samen met uw zoon of dochter een aantal van deze scholen tijdens de
voorlichtingsdagen te bezoeken. Dit geldt voor de leerlingen van groep 8, maar het is goed om dit
ook al te doen, wanneer uw zoon of dochter in groep 7 zit. U en uw kind krijgen dan een eerste
indruk.
Nog niet alle voorlichtingsdata van de scholen van het Voortgezet Onderwijs zijn op het moment van
het verschijnen van de kalender bekend. We zullen u hierover informeren via de Nieuwsbrief of via
Klasbord.

APRIL
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De bevoegdheden en taken van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen
(WMS, 2007) en het Medezeggenschapsreglement.
De MR ervoor zorgt dat:
 Eenieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen.
 Alle partijen hun gezichtspunten kunnen toelichten en desnoods verdedigen.
 Er een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg heerst binnen de
school.
De MR kan een oordeel geven over beleidsvoorstellen, over de lijnen die door het bestuur worden
uitgezet en over de wijze waarop die lijnen worden uitgevoerd. Daarbij kan de MR ook zelf met
voorstellen komen.
Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

Elsbeth ter Haar
Judith klein Breteler
Sherla Nijhuis - Gast
Simone Paalhaar
Ingrid Jager
Martha Jansen

Directie:

Mick Geurts

MR voorzitter
MR lid
MR lid
MR-lid en
secretaris
MR-lid
MR-lid en GMR
lid
Adviserend lid

DE OUDERRAAD
In tegenstelling tot de MR heeft de ouderraad geen wettelijke status binnen de school.
De ouderraad (OR) is echter wel een belangrijk orgaan in de school. De ouders van de ouderraad
werken samen met en ondersteunen het team bij de diverse activiteiten binnen de school.
De OR is, net als de MR, een contactorgaan tussen de ouders en de school en handelt in belang van
alle leerlingen.

OUDERRAAD
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Oud papier
coördinator

Mieke Bril
Marieke van Wezel
Ilonka ter Elst (ouderbijdrage)
Sandra Koers
Wouter Halman

DE OUDERBIJDRAGE
Voor de activiteiten die de worden georganiseerd door de ouderraad wordt een bijdrage gevraagd.
In schooljaar 2019 -2020 was dat een bedrag van € 36,50. Jaarlijks wordt bekeken of dit bedrag
voldoet om de diverse activiteiten te bekostigen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt de
bijdrage van het komende schooljaar vastgesteld. Via de nieuwsbrief zal worden aangegeven
wanneer dit bedrag aangepast zal worden.
De ouderbijdragen vormen één totaal bedrag waaruit diverse activiteiten worden bekostigd, zoals
schoolreisjes, kamp groep 8, sinterklaas.
Voor het kamp van groep 8 wordt van de leerlingen in dat leerjaar een extra bijdrage gevraagd.

MEI
BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
Goed kunnen lezen is een belangrijke vaardigheid voor kinderen. Door veel te lezen onderhouden
en ontwikkelen kinderen het technische aspect van lezen. Daarnaast kunnen kinderen via boeken,
maar ook via internet, informatie opnemen die hun kennis en ervaringen sterk uitbreiden. In de klas
worden diverse activiteiten ondernomen en lesvormen uitgevoerd die kinderen motiveren om te
lezen.
Op De Borgh hebben we een professioneel ingerichte bibliotheek voor de groepen 1 t/m 8.
De Bibliotheek op School richt zich op het vergroten van het leesplezier, het stimuleren van de
taalontwikkeling en het verbeteren van informatievaardigheden.
Uw kind krijgt een gratis lidmaatschap en kan boeken lenen op school en kan ook terecht in alle
vestigingen van de Bibliotheek Hengelo.
Wij brengen met de kinderen van de onderbouw en middenbouw ook een bezoek aan de bieb in de
Hasseler Es.

JUNI
VERJAARDAGEN
Als uw kind jarig is, mag het op school trakteren. Snoep is lekker maar niet gezond. Wij stellen het
op prijs als u uw kind ‘eenvoudig en gezond’ laat trakteren.
In de groepen 1 en 2 mogen de ouders de verjaardag van hun kind meevieren om 08.45 uur.
WENSJES
Als uw kind uit groep 1 en 2 graag iets voor de verjaardag van een van de ouders, opa of oma wil
maken, geeft u dat dan d.m.v. een briefje minstens een week van tevoren door aan de leerkracht
van uw kind.

MET DE FIETS NAAR SCHOOL
Leerlingen die op korte afstand van de school wonen, worden verzocht niet op de fiets te komen.
Dit geldt ook voor kleuters.
Kinderen die op de fiets naar school komen kunnen hun fiets in de daarvoor bestemde plekken bij
de gymzaal stallen. De fietsen staan daar op eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor
mogelijke schade of diefstal.
In verband met de veiligheid is het niet toegestaan op het schoolplein te fietsen.
Wij verzoeken de leerlingen, maar ook u als ouder, af te stappen. Dit geldt tevens voor het pad dat
tussen het plein en de pannakooi en het basketbalveld loopt.

STEPJES, WAVEBOARDEN EN SKATES
Leerlingen mogen GEEN een stepje, wave- board of skates mee naar school nemen. Zowel op het
plein als in de school zorgen deze attributen voor onveilige situaties. Dit geldt ook voor schoenen
met wieltjes.

OUD PAPIER INZAMELING
Op de eerste maandagavond van de maand wordt er oud papier ingezameld. De organisatie van
deze inzameling is in handen van Wouter Halman.
Met de opbrengst kunnen extra activiteiten of materialen worden bekostigd.
Helpende handen bij deze activiteit zijn van harte welkom! Heeft u belangstelling dan kunt u contact
Opnemen met Wouter Halman. Email: wouter_halman@yahoo.com
Veel handen maken licht werk!

JULI
VERZEKERING
De ouders dienen voor hun kinderen een ongevallenverzekering en een ziektekostenverzekering te
hebben afgesloten.
Het bestuur van de school heeft de volgende verzekeringen afgesloten:
 Aansprakelijkheidsverzekering voor scholen
 Collectieve ongevallen- en reisverzekering
Deze verzekeringen gelden voor ongevallen tijdens schoolactiviteiten, dus ook bij excursies,
schoolreisjes en schoolkampen. Verzekerd zijn personen die op verzoek van het bestuur (lees:
schoolleiding) hulp verlenen bij bepaalde evenementen in schoolverband. Een kopie van de
polisvoorwaarden is beschikbaar bij het bovenschools management. Voor meer informatie
verwijzen wij naar de onderwijsgids, waarin de algemene rechten en plichten van ouders en
leerlingen zijn weergegeven. Deze gids is uitgegeven door het Ministerie van Onderwijs.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN
Zeer regelmatig komen wij spullen tegen die de leerlingen ergens hebben laten liggen.
Op dit moment worden deze gevonden voorwerpen tijdelijk bewaard in het kastje met oranje
bakken dat in de hal staat. (Fiets)sleutels worden in een bakje in de koffiekamer bewaard.
Na een bepaalde periode worden de gevonden voorwerpen opgeruimd. Kleding wordt aan een
goed doel gegeven.

KOSTBAARHEDEN MEE NAAR SCHOOL
Wij verzoeken u erop toe te zien dat de kinderen geen kostbare spullen mee naar school nemen.
De school is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van spel of diefstal.
Wij vragen u erop toe te zien dat kinderen geen geld meenemen naar school.
Ook mobiele telefoons mogen niet meegenomen worden naar school, tenzij hiervoor een dringende
reden is. In dringende gevallen kunt u als ouders daarover afspraken maken met de
groepsleerkracht van uw kind. De mobiele telefoon dient dan bij de groepsleerkracht ingeleverd te
worden.

LUIZENCONTROLE
Na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op luizen.
Het is de bedoeling dat per klas een aantal ouders(minimaal twee) gezamenlijk de leerlingen in die
klas controleren op mogelijke neten en luizen. Door het per klas de regelen, zijn de lijnen korter en
zijn de controlerende ouders sneller klaar.

AUGUSTUS
GEZONDE SCHOOL

De Borgh wil een gezonde leefomgeving zijn voor alle leerlingen. Daarvoor ondernemen we diverse
activiteiten om kinderen te motiveren gezond te leven.
In dit kader vragen we elkaar schoolfruit aan. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie
met als doel om kinderen te stimuleren om groenten en fruit te eten. Als school ontvangen we dan
20 weken lang, 3 dagen per week gratis groenten en fruit op school. De selectie van de scholen gaat
per loting.

Dat roken niet tot een gezonde levensstijl behoort, hoeven we u niet uit te leggen. Als volwassenen
willen we onze kinderen het goede voorbeeld geven. Om die reden mag er in (de nabijheid van) het
schoolgebouw en op het schoolplein niet worden gerookt. Dit verbod geldt voor alle teamleden en
andere personen die betrokken zijn bij de school. Ook verzoeken we alle ouders dringend om zich
aan dit verbod te houden, in belang van de kinderen.

