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Voorjaarsvakantie en studiedag/piekdag

Belangrijke data
5 februari
14 februari
15 februari
16-24 februari
25 februari
11 maart
11- 15 maart
15 maart

Op vrijdag 15 februari zijn de leerlingen vrij in
Informatieavond
KindCentrum Borgele
Podiumoptreden groep
1/2A en groep 4
Studiedag (lln vrij)
Voorjaarsvakantie
Piekdag (lln vrij)
Rapport mee
Rapportgesprekken
School dicht

verband met een studiedag. Op maandag 25
februari volgt er nog een vrije dag voor de
leerlingen. De leerkrachten zijn dan wel op
school voor het maken van de rapporten en
het voorbereiden van de gesprekken.

Staking 15 maart
Op vrijdag 15 maart is er een landelijke
staking voor het primair onderwijs, voortgezet
onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs,
hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk
Informatieavond KindCentrum Borgele
Op dinsdag 5 februari staat de informatieavond onderwijs. Deze staking is uniek, omdat er
van KindCentrum Borgele gepland. Op deze
nog nooit in het hele onderwijs gezamenlijk
avond kunt u verschillende workshops volgen
werd gestaakt. Onder de collega’s van de
met inhoudelijke onderwerpen met betrekking
Borgloschool is geïnventariseerd wie hieraan
tot ons KindCentrum. Hierbij valt te denken aan
gaat deelnemen. Het percentage is boven de
een workshop fysiotherapie, een
50% en daarom is er besloten om op deze dag
ervaringscircuit op het gebied van autisme of
de deuren te sluiten. Indien u problemen hebt
een presentatie over de doorgaande leerlijnen
met het organiseren van opvang voor uw
tussen Partou en de Borgloschool. Wij horen
graag van tevoren of u a.s. dinsdag aanwezig
kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen
bent. U kunt zich via het strookje onderaan de
met de leerkracht van uw zoon/dochter of met
mail die op 29 januari verzonden is opgeven (bij
Ingrid.
de leerkracht aanmelden mag ook). Wij hopen u
te zien op dinsdag 5 februari!
Het team van de Borgloschool.
Podiumoptreden groep 1/2A en groep 4
Op donderdag 14 februari zullen de leerlingen
van groep 1/2A en groep 4 een voorstelling
voor u verzorgen. De precieze invulling van
deze voorstelling blijft nog even spannend. De
leerkrachten van groep 1/2A en groep 4 zullen
u één dezer dagen uitnodigen voor dit optreden.
Omdat groep 7 op dit moment een invaller
heeft door de afwezigheid van juf Jet is besloten
dat groep 7 op 14 februari niet deelneemt aan
het podiumoptreden. Zij sluiten aan bij het
optreden van groep 3 en 5 op 18 april.

