
        
 
Vrijdag 23 december 2016 
 
Nieuwe website 
Heeft u ‘m al bezocht, onze nieuwe website? Op www.goemanborgesiusschool.nl is ie te vinden! De 
website is actueel en staat vol met nuttige informatie. Zo kunt u er de schoolgids en de jaarkalender 
vinden.  
 
Social Schools App 
Naast een nieuwe website gaan we in februari ook werken met een app voor ouders/verzorgers. Via 
deze app kunnen we als school heel makkelijk berichten sturen naar u toe. Iedere unit/groep krijgt 
zijn eigen groepsapp, waarin de leerkracht berichtjes kan sturen naar u als dat nodig is.  
In januari zullen aan we iedere ouder/verzorger vragen de app te installeren, u hoort er snel meer 
over! 
 
Gezond trakteren 
Het gaat heel goed met het gezond trakteren en daar zijn we heel trots op. Zonder uw medewerking 
was dit niet gelukt. Bedankt! 
 
Het hek van het voorplein 

Wij hebben gemerkt dat aan het einde van de schooldag al veel ouders vroeg op het schoolplein zijn 
om hun kinderen op te halen. Rond deze tijd spelen ook de kleuters buiten. Ouders op het plein kan 
dan storend zijn. We willen u daarom vragen om buiten het plein te wachten tot de kinderen weer 
naar binnen zijn. Vanaf 10 voor 2 wordt het hek van slot gehaald en mag u het plein op. Dank voor de 
medewerking!  

 

Hoofdluizennieuws 

Hoofdluizen, het komt regelmatig voor en dan is het van belang dat er snel actie wordt ondernomen. 
Vanaf nu heeft iedere groep een vaste ouder/verzorger die regelmatig leerlingen op luizen 
controleert. Hieronder het overzicht van wie dat zijn: 

 

hoofdluizencoördinator Wendy Wighman 

unit 1 -2 Layla Zoubair en Theresa Calore 

unit 3-4 Samira el Bacha en Nassiea Challoui 

unit 5-6 Wendy Wighman en Diana van Leeuwen 

groep 7-8  Samira el Bacha, Wendy Wighman en Diana van 
Leeuwen 

nieuwkomers Samira el Bacha, Wendy Wighman en Diana van 
Leeuwen 

voorschool Layla Lachmar (ochtendgroep) 

voorschool Layla el Haddauhi (middaggroep) 

http://www.goemanborgesiusschool.nl/


 

 

Nieuws van Kind- en Motoriek  

Leuk voor de kerstdagen, een fijne motorische activiteit: kerstballen maken 

 

Namens het team van de Goeman Borgesiusschool wensen wij u fijne feestdagen toe en een goed 

2017!  

 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke dagen: 
Kerstvakantie: 26 december tm 6 januari  
Informatieochtend nieuwe ouders, 09.00 tm 10.00 uur 
Krokusvakantie: 20 februari tm 24 februari 
Studiedag 27 februari, geen school 
 

Benodigdheden: Wat ga je doen?  

Gekleurd papier  Kies een mooie kleur voor jouw kerstbal. Teken een kerstbal op het 
papier, maak hem niet te groot!  

Schaar Knip de getekende kerstbal uit.  

Versier spullen Versier de kerstbal: maak hem zo mooi als je wilt! 

Gaatjesmaker Maak een gaatje boven in de kerstbal.  

Touw Knip een stuk touw af. Rijg het touw door het gaatje. Hierdoor krijg je een 
lus en kan je de kerstbal zelf in de boom hangen!  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1m7StotLPAhWENxQKHdGEBdsQjRwIBw&url=http://www.frankhusmann.nl/blog/de-belangrijkste-pagina-van-jouw-website/&bvm=bv.135258522,d.ZGg&psig=AFQjCNHMqHJwtWUz7T26h5yi5SRBUd6Htw&ust=1476258677547365
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cliparting.com/wp-content/uploads/2016/05/Fireworks-clipart-black-and-white-free-clipart.jpeg&imgrefurl=http://cliparting.com/free-fireworks-clipart-4768/&docid=lK60BDz6sl6vDM&tbnid=69ngb8qsTnGOaM:&vet=1&w=2400&h=1807&bih=985&biw=1920&q=cartoon fire works&ved=0ahUKEwiy0p2ohYrRAhXFNhoKHSLtCWYQMwhtKEUwRQ&iact=mrc&uact=8

