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Uitgave nieuwe Duizendpoot
14-04 Juf Annemieke jarig GeFeLiCiTeErD!




Eindtoets voor groep 8



Eindtoets voor groep 8



Vergadering Ouderpanel 19:30











Juf Edith jarig, GeFeLiCiTeErD!
Koningsspelen, ontbijt in de klas
Meivakantie
27-05 Koningsdag
29-05 Juf Marion jarig GeFeLiCiTeErD!
04-05 Juf Carla jarig GeFeLiCiTeErD!
Voorbereidingsweek, derde thema Geschiedenis VierKeerWijzer




Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij



Alle kinderen vrij



12-05 Juf Jessica jarig GeFeLiCiTeErD!



Week 1, derde thema Geschiedenis VierKeerWijzer



Schoolreis groepen 4 naar het Arsenaal in Vlissingen (informatie volgt)





Schoolfotograaf op de Borghoek
MR-vergadering 19:30



Extra vrije dag voor de kleuters



20-05: Eerste Pinksterdag
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Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij



Week 2, derde thema Geschiedenis VierKeerWijzer
Sportdag groepen 3 tot en met 8 op Rozenoord, groepen 1/2 op de Borghoek
(informatie volgt)




Schoolreis groep 5A en 5/6B naar de Beekse Bergen (informatie volgt)




Week 3, derde thema Geschiedenis VierKeerWijzer




High-tea met techniekhulp en Luizenouders (11:00)




Uitgave nieuwe Duizendpoot
Ochtend verjaardagen leerkrachten



Middag alle kinderen vrij

Actiedag
Tijdens de Actiedag hebben wij samen (kinderen, ouders, opa’s, oma’s, bekenden, enz.) een
prachtig bedrag opgehaald van €5.259,58!
De dames van SamenLoop voor hoop waren enorm verrast en ontzettend trots. Als dank
hebben zij alle kinderen van de Borghoek getrakteerd op een ijsje.

Schooltijden
Wij merken dat onze leerlingen steeds vroeger naar school worden gebracht. Ik wil u er op
wijzen dat de kinderen vanaf 08:20 welkom zijn op school. De leerkrachten maken graag in
het begin van de ochtend nog gebruik om de klas verder op orde te brengen en de lessen klaar
te zetten.
Groenten en fruit project tot aan de meivakantie
We hebben de afgelopen maanden weer kunnen genieten van het geleverde fruit en de
groenten. Dit stopt helaas weer na de meivakantie. Na de meivakantie hopen wij dat alle
kinderen op de woensdag en de vrijdag van thuis groenten of fruit mee nemen voor tijdens de
ochtendpauze.

Digiduif wordt Social Schools
De komende periode zullen wij gefaseerd over gaan van Digiduif naar Social Schools. Dit
klinkt ingewikkelder dan het is. Het account, zoals aangemaakt in Digiduif, wordt behouden.
De app en het programma op de computer zullen verbeterd en gebruiksvriendelijker worden.
Via, nu nog, Digiduif zal ik u informeren wat betreft de stappen die eventueel genomen
moeten worden. Via onderstaande link kunt u alvast wat informatie vinden over de overgang
van Digiduif naar Social Schools.
www.socialschools.nl/migratie
Koningsspelen
Op vrijdag 20 april vieren wij de koningsspelen op de Borghoek. Dit houdt in dat de kinderen
’s ochtends allemaal een ontbijt aangeboden krijgen vanuit de organisatie van de
Koningsspelen. Gedurende de dag zal er per groep meer aandacht zijn voor verschillende
sportactiviteiten. De dag wordt in ieder geval geopend met een gezamenlijke warming-up.
Kinderen die het leuk vinden mogen deze dag verkleed naar school komen.
Mediabus
De boekeninzamelactie loopt tot aan de meivakantie. Wij hebben al veel boeken mogen
ontvangen. De organisatie en de kinderen op Bonaire zullen hier zeker erg blij mee zijn.
Breek-4U
Op dit moment hebben al veel ouders hun kind(eren) geregistreerd bij Breek-4U. Het
registreren is kosteloos. Wanneer uw kind daadwerkelijk over gaat blijven worden er pas
kosten in rekening gebracht. Het is wel aan te raden om uw kind te registreren ook al blijft
hij of zij op dit moment niet over. Mocht het in de toekomst ineens wel nodig zijn dan is dat
alvast geregeld en kunt u uw kind(eren) gemakkelijk aanvinken in het digitale systeem van
TSOpro. Hieronder nog een persoonlijk bericht vanuit de organisatie.
Beste ouders/ verzorgers van Basisschool De Borghoek,
Na de meivakantie start de samenwerking tussen Stichting LPS-Breek4U en Basisschool De Borghoek.
Namens de Stichting LPS-Breek4U stellen wij u graag voor aan uw TSO school coördinator. Sandra van
Dijke gaat zich vanaf maandag 7 mei 2018 inzetten voor de coördinatie van de tussenschoolse opvang op
uw basisschool.
Het is haar doel om samen met de vrijwillige medewerkers te werken aan een plezierige lunchpauze voor
de kinderen die tussen de middag op school blijven. Zij zal namens het TSO team het “centrale”
aanspreekpunt zijn voor alle ouders/ verzorgers, die gebruik maken van de TSO op Basisschool De
Borghoek. U vindt haar contactgegevens op de TSOpro website van uw basisschool.

Ik ben Sandra van Dijke, getrouwd en moeder van 5 kinderen waarvan de jongste nog op de Borghoek
zit in groep 7/8. Momenteel ben ik nog werkzaam in de thuiszorg, maar per 7 mei kan ik me volledig

richten op de functie van TSO school coördinator. Ik ben nu al 6 jaar vrijwilligster bij de overblijf
hier op school en verzorg momenteel de registratie van de kaarten. Het lijkt me heel leuk om dit
werk verder uit te breiden en zie daar naar uit.
Ik hoop met deze nieuwe functie een fijne, plezierige lunchpauze te waarborgen voor de kinderen.
Voor de ouders zal ik de contactpersoon zijn voor zaken die betrekking hebben op de TSO.
De meeste ouders hebben zich inmiddels geregistreerd op de TSOpro website van De Borghoek en melden
hun eigen kinderen aan voor de opvang tussen de middag. Maar we zijn nog niet compleet! Een vriendelijk
verzoek aan alle ouders, die nog niet geregistreerd zijn, om de registratie zo spoedig mogelijk in orde
te maken en de nodige aanwezigheid van eigen kinderen online door te geven op https://deborghoeklpsbreek4u.tsopro.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking en graag tot ziens,
Debby Iriks en Elvira van Geel
Heeft u een vraag? Bel of mail dan naar 0167-784080 of deborghoek-lpsbreek4u@tsopro.nl

Inloopochtend CJG
do 7 juni
Parochie
Informatie over diensten, thema’s, vieringen enz kunt u vinden op de volgende site:
www.lievevrouweparochie.nl

