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AGENDA 

5, 12 nov.  Schoolzwemmen groep 7 
6-8 november  Gevonden voorwerpen 
7 november  19.30 uur AC vergadering 
11 november   Sint Maarten 
   10.15 uur Groep 1 en 2 naar de Borgerhof 
15 november  Trefbaltoernooi (groep 5 & 6) 
19 november  Voor altijd jong (groep 7/8) 
19, 26 nov., 3 dec. Schoolzwemmen groep 6 
20 november  20.00 uur MR 
26 november  20.00 uur GMR 

WELKOM 

Binnenkort komt Rens bij ons op school. We wensen je veel 
plezier bij ons op school! 

VERKIEZINGEN MR 

In de vorige nieuwsbrief werd vermeld dat er in de ouder-
geleding van de medezeggenschapsraad (MR) twee plekken vrij komen, waaron-
der de positie van voorzitter. Drie ouders hebben zich hiervoor aangemeld. Con-
creet betekent dit dat er MR-verkiezingen georganiseerd moeten worden. In de-
ze nieuwsbrief stellen de drie kandidaten zich aan u voor.  
Het verdere verloop van de verkiezing is als volgt: uw (oudste) kind krijgt maan-
dag 4 november een stemformulier mee. Dit formulier is gecodeerd zodat we na 
kunnen gaan dat elk gezin één stem op één van de kandidaten uit kan brengen. 
De stemformulieren kunnen ingeleverd worden in de daarvoor bestemde stem-
bus op school (te vinden tegenover de personeelskamer). U kunt uw stem uiter-
lijk 15 november inleveren. De twee kandidaten met de meeste stemmen zullen 
de twee vacante plekken opvullen.  

VOORSTELLEN MR 

Als verkiesbare kandidaat voor de MR stel ik mij voor; 
Ik ben Karlien Robroch, 36 jaar oud en samen met mijn partner Sander Dijkstra 
woonachtig in Borger. Onze oudste dochter Lise (4) zit nu in groep 1, onze jong-
ste dochter Emma (2) volgt haar over ruim een jaar op.  

Ik ben benaderd door Roelien met de vraag of ik me beschikbaar 
wil stellen voor de MR, en heb mij daarop ingaande verkiesbaar 
gesteld.  
Als ouders pleiten wij voor een gezond en functioneel schoolbe-
leid en zouden graag meedenken waar nodig om dit als MR te 
kunnen helpen realiseren. Graag zien en streven wij naar een 
school waar kinderen met veel plezier heen gaan en ouders hun 
kinderen met een gerust hart achterlaten. 

Sint Maarten 
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JARIGEN 

In de komende periode  
zijn de volgende leer-
lingen/ juffen jarig: 

Brian, Annelie, Nynke, 
Sumayya, Thijs, Robin, 
Romée, Mats, Hannah, 
Olivia, Hadia, Bas, Mor-
ris, Finn, Lars, Thim, juf 
Renee 

Alvast een fijne verjaar-
dag! 

 
 
Even voorstellen: Ik ben Angelique Lubbinge, ik ben moeder van 
Sem (gr.3) en volgend jaar april gaat onze dochter Lizz naar groep 1. 
Ik heb me aangemeld voor de MR omdat ik het belangrijk vind om 
betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen.  
 

 
 
Even voorstellen: Ik ben Marjon Lingbeek (34) en sinds 
2012 samen met mijn man Stefan Willemsen woonach-
tig aan de Kluft in Borger. We zijn de trotse ouders van 
Evi (5), Sem (3) en Suze (9 maanden). Ik ben werkzaam 
bij de gemeente Emmen. Ik stel mezelf verkiesbaar voor 
de MR omdat ik het belangrijk vind dat ouders betrok-
ken zijn bij school.  
 

 

GEVONDEN VOORWERPEN’ 

Door het jaar heen blijven er heel veel spullen van de kinderen op school liggen. Soms 
wordt er iets op het plein gevonden en weten we niet bij welke school het hoort. Daarom 
hebben we besloten om de gevonden voorwerpen van alle drie de scholen van woensdag 
6 t/m vrijdag 8 november uit te stallen op de grote trap in de hal van het 
dorpshuis. Mocht u wat kwijt zijn, kijk er gerust tussen. Na vrijdag gaan de spullen in de 
Humana bak.  

BEZOEK BORGERHOF 

Met Sint Maarten brengen de groepen 1 en 2 een bezoek  aan de Borgerhof. In de grote 
zaal zitten de bejaarden met grote smart te wachten op onze leerlingen. Ze showen hun 
eigengemaakte lampionnen en zingen een aantal liedjes. 

TREFBALTOERNOOI 

Voor alle groepen 5 & 6 van de gemeente Borger– Odoorn organiseren de combicoaches 
een trefbaltoernooi op vrijdag 15 november van 9.00—12.00 uur. Daarbij wordt gestre-
den om een plek in de superfinale op woensdagmiddag 27 november.  Hierbij is ook een 
hoop hulp nodig. Via de leerkracht krijgt u hier een mail over. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Roelien Hoogeveen 
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Spelend leren in groep 3 


