
 

 

Nieuwsbrief 2 september 2019 

 

Belangrijke data 

11 september                    Onderwijsdag> leerlingen vrij 

12 september                   Informatieavond  

16 t/m 19 september         Startgesprekken 

27 september                  Studiedag> leerlingen vrij 

30 september                  Studiedag KindCentrum Borgele> leerlingen vrij 

2 oktober                      Start Kinderboekenweek 

4 oktober                   Inning ouderbijdrage 

18 oktober                     Podiumoptreden groep 1/2A, groep 5 en groep 8 

21 t/m 27 oktober  Herfstvakantie> leerlingen vrij  

4 november   Nieuwsbrief 

 

Bij het uitgaan van deze nieuwsbrief zit de eerste schoolweek er alweer op. Na een 

spannende eerste dag vinden de leerlingen hun weg naar de nieuwe groep en wordt er 

vol energie gewerkt aan het nieuwe schooljaar. Wij kijken als team terug op een 

positieve start van het schooljaar.  

 

Heeft u hem al gezien?  

 

Tijdens de startvergadering van vrijdag 23 augustus heeft het team van de Borgloschool 

een grote poster onthuld op de muur bij het lokaal van groep 4. De poster is het product 

van het visietraject dat het team van de school vorig schooljaar is gestart. In het midden 

ziet u het jongetje Joep. Joep is geen echte leerling op onze school, maar een fictieve 

leerling die staat voor wat wij in onze visie 

uitdragen. De vraag: “Is wat wij doen goed 

voor Joep?” is daarbij de centrale vraag die 

wij onszelf stellen. Rondom Joep zijn de 

kernwaarden te zien die wij als school willen 

uitdragen. De beelden bij de kernwaarden 

zijn door het team gekozen en hebben ieder 

hun eigen verhaal. De verhalen bij deze 

kernwaarden krijgen een plek onder de 

poster van Joep. Meer weten over Joep? 

Spreek gerust één van de collega’s aan. Wij 

vertellen u graag meer.  

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

Ouderkalender 

 

Bij deze nieuwsbrief krijgt u de ouderkalender van dit schooljaar toegestuurd. Op de 

ouderkalender staan de belangrijke data voor u als ouder(s)/verzorger(s). Denk daarbij 

aan dagen die de leerlingen vrij zijn door vakanties en studiedagen of piekdagen, maar 

ook data voor podiumoptredens en de inning van de ouderbijdrage. Een papieren versie 

van de ouderkalender is te verkrijgen bij Mark in de directiekamer. De ouderkalender 

staat vanaf volgende week op onze website www.borgloschool.nl.  

 

Toestemming gebruik beeldmateriaal 

 

Vorig schooljaar heeft u (al dan niet) toestemming gegeven voor het gebruik van 

beeldmateriaal van uw zoon of dochter. U kunt daarbij denken aan foto’s die wij 

gebruiken voor onze website of het vertonen van opnames die in school zijn gemaakt 

voor diverse gelegenheden. Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met door ons 

gebruikte foto’s en video’s en gebruiken wij geen beeldmateriaal waardoor leerlingen 

schade kunnen ondervinden. U heeft vorig jaar middels uw handtekening, of bij 

inschrijving van uw zoon of dochter, (al dan niet) toestemming gegeven voor het gebruik 

van beeldmateriaal. Wij willen u erop wijzen dat u te allen tijde uw toestemming kunt 

intrekken of alsnog uw toestemming kunt verlenen. Wanneer u iets wilt wijzigen of 

wanneer u wilt controleren wat u vorig jaar heeft aangegeven, dan kunt u terecht bij de 

leerkracht van uw zoon of dochter. 

 

Nieuwe trajectmedewerker 

 

Vanaf dit schooljaar is er vanuit Sine Limite een nieuwe trajectmedewerker werkzaam op 

de Borgloschool. Willem Nieuwdorp neemt daarbij de werkzaamheden van Kalja 

Cortenraad over. Binnen Sine Limite is het gebruikelijk dat trajectmedewerkers om de 

drie jaar van school wisselen. De trajectmedewerker schuift aan bij het trajectoverleg en 

is daardoor op vaste momenten aanwezig op school. De rol van de trajectmedewerker is 

het ondersteunen van de school in het bieden van passend onderwijs. Meer weten over 

de rol van de trajectmedewerker? Kijk dan op www.sinelimite.nl. 

 

Tot zover de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

 

 

Hartelijke groet, 

 

 

Het team van de Borgloschool 


