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Schooltijden  
 
 
De Borgschool hanteert het 5-gelijke dagenmodel.  
Dit houdt in dat de kinderen elke dag van 8.30-14.00 naar school gaan. 
Groep 1 is op vrijdag vrij. 
 
 

De leerlingen worden ongeveer 10 minuten voor schooltijd verwacht. Vanaf 8.20 gaat de 
deur open en is de leerkracht in de groep. De leerlingen van groep 1 en 2 mogen door hun 
ouders/verzorgers in de groep worden gebracht. Zij hebben hun eigen kleuteringang.  

 
Groep 3 t/m 8: 
De korte pauze is van 10.15-10.30. 
De lunchpauze voor groep 3 t/m 8 is van 11.45-12.15.  
De kinderen lunchen een kwartier in de klas met hun leerkracht, daarna spelen ze een 
kwartier buiten. We verwachten dat iedere ouder zorgt voor een gezond tussendoortje en 
een gezonde lunch.  
 
 
 
Vakantierooster 2020-2021:  

Zomervakantie 2020  ma 6 juli t/m vrij 14 augustus   

Eerste schooldag 2020   ma 17 augustus   

Herfstvakantie 2020  ma 12 oktober t/m vrij 16 oktober   

Kerstvakantie 2020/2021   ma 21 december t/m vrij 1 januari   

Voorjaarsvakantie 2021  ma 22 februari t/m vrij 26 februari   

Goede vrijdag 2021  vrij 2 april   

2e Paasdag 2021  ma 5 april   

Meivakantie 2021   ma 26 april t/m 7 mei   

Koningsdag 2021  ma 27 april (in de meivakantie)   

Bevrijdingsdag 2021   di 5 mei (in de meivakantie)   

Hemelvaart 2021  do 13 en vrij 14 mei   

Pinksteren 2021  ma 24 mei   

Zomervakantie 2021   ma 12 juli t/m vrij 20 augustus   

  
Extra vrije dagen:  

VCPO-dag  woensdag 7 oktober   

Margedag  maandag 8 maart  

Margedag  vrijdag 9 juli  

 

 

 



Rooster 2020-2021  
Groep 1   
(+ instroom)  

Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag   

Evi Stam                 
Heleen Krikken     

Evi  Evi  Heleen  Evi  Groep 1 is vrij 

  

Groep 2   Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag   

Ingrid Winter 
Tessa Beijering    

Ingrid   Ingrid  Ingrid (even) 
Tessa (oneven) 

Tessa   Tessa  

  

Groep 3   Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag   Vrijdag   

Annie Dijkema 
Heleen Krikken 

Annie  Annie  Annie  Heleen  Heleen  

   

Groep 4  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag   Vrijdag   

Sandra Muller  Sandra   Sandra Sandra   Sandra   
  

Sandra  

  

Groep 5-6   Maandag   Dinsdag   Woensdag   Donderdag  Vrijdag   
Marjan Dijkstra  

Tjitske Burgstra  
Marjan  Marjan  Tjitske   Marjan  Marjan  

  

Groep 7-8   Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

Sjouke v/d Kooi                          
Marisca Hageman  

Sjouke  Sjouke  Marisca  Sjouke  Sjouke  

 

Gymtijden  
Op dinsdag geven de leerkrachten zelf gymnastiekles. Op woensdag en donderdag 
komt vakleerkracht Gerko Floor gymles geven aan de groepen 3 t/m 8.   
 

Dinsdag (Groepsleerkracht):                                                                                               

groep 7/8  10.15 - 11.00   
groep 5/6  11.00 - 11.45   
groep 3      12.25 - 13.10    
groep 4      13.10 - 13.55  
  

Woensdag (Gerko Floor):  

groep 7-8  13.00 – 14.00  
  

Donderdag (Gerko Floor):  
groep 3-4 12.30 - 13.15   
groep 5-6 13.15 - 14.00   
  
Benodigdheden: Tas met (goed passende) gymschoenen en sportkleding.                                                      
Er wordt na de gymles niet gedoucht.   
 



Contact met de leerkracht                                                                                                                                             

Een korte mededeling kunt u altijd aan de leerkracht doorgeven. Voor een gesprek is het 
handiger dat u een afspraak maakt. U kunt de leerkracht hiervoor na schooltijd of via de mail 
benaderen. We doen altijd ons best om op korte termijn tijd vrij te maken voor een gesprek.  
 
Contact met de Intern Begeleider en/of de directeur                                                                                                        
Wij gaan ervan uit dat u met vragen en opmerkingen in eerste instantie naar de leerkrachten 
gaat. Indien nodig of wenselijk, schuift de Intern Begeleider aan bij een gesprek. De IB’er is 
meestal op dinsdag aanwezig. Voor vragen of opmerkingen over ondersteuning van 
leerlingen kunt u ook via de mail bij haar terecht. 

Het kan voorkomen dat de directeur aanschuift bij een oudergesprek. Dit kan zijn op verzoek 
van de leerkracht of van de ouders. Over algemene schoolzaken kunt u altijd een afspraak 
maken met de directeur. De aanwezigheid van de directeur wordt vermeld op de 
nieuwsbrief. 
 
Ziekmelding en verzuim:  
Wanneer uw kind ziek is of naar de huisarts moet, kunt u hiervan een melding doen op Social 
Schools. Een telefoontje naar school kan natuurlijk ook.  
Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. In bijzondere gevallen kunt u verlof aanvragen. De 
directie beslist of er gegronde redenen zijn voor het geven van verlof. De richtlijnen staan 
vermeld in de schoolgids.   
 

Fietsen                                                                                                                                                                                         

De leerlingen die op de fiets komen, zetten hun fiets in de fietsenparkeerplaats. De fietsen 

van groep 1 en 2 worden bij de gymzaal geparkeerd. Op het schoolplein en op de 

parkeerplaats mag in verband met de veiligheid niet gefietst worden.  

Verjaardagen en traktaties    
Wanneer uw kind jarig is (geweest), mag het zijn/haar eigen groep trakteren en langs gaan 
bij  de juffen en meester(s) van de andere groepen. Voor tips over aangepaste traktaties 
voor kinderen met een allergie kunt u bij de groepsleerkracht terecht.   
Het kan voor kinderen erg teleurstellend zijn, wanneer ze niet op een feestje worden 
uitgenodigd. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om de uitnodigingen voor een 
verjaardagsfeestje niet op school uit te delen. Ditzelfde geldt overigens ook voor het 
uitdelen van kerstkaarten.  
 
Hulpouders  
Wij stellen het zeer op prijs als ouders ons behulpzaam willen zijn. Aan het begin van het 
schooljaar wordt een participatielijst rondgestuurd, waarop u kunt invullen waarbij u ons zou 
kunnen en willen helpen. Ook doen we graag een beroep op u als het gaat om incidentele 
activiteiten. Op de nieuwsbrief of op Social Schools ziet u dan ook regelmatig een oproepje 
voorbijkomen. Help u mee? 
 

Nieuwsbrief  
Eens per 14 dagen verschijnt de digitale nieuwsbrief van de Borgschool. Deze 
wordt verspreid via Social Schools.    
 



Zendingsgeld  
Iedere maandagochtend kunnen de kinderen geld meenemen voor een zendingsproject. We 
steunen elk jaar een project van Edukans. U wordt hierover geïnformeerd via de 
nieuwsbrief.     
 

Ouderbijdrage                                                                                                                                                                 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt € 35,- per kind. Wettelijk gezien 

kunnen wij u niet verplichten om de ouderbijdrage te betalen. Toch verzoeken wij u 

vriendelijk om dit wél te doen omdat wij hiervan allerlei leuke activiteiten kunnen 

organiseren die door de overheid niet vergoed worden zoals schoolreisjes, uitstapjes, 

vieringen enz. Uw bijdrage is daarom hard nodig!                                                                            

De aanvullende (verplichte) kosten voor het kamp van groep 7-8 zijn € 60,-.  

Activiteitencommissie  
De activiteitencommissie bestaat uit:  
Irma van der Veen; voorzitter (0595-441849)  
Petra Korsaan   
Janneke Danhof  
Guus Dijk  
Simon Harbach  
Kim Kooijinga  
Tessa Beijering namens het team  
Annie Dijkema namens het team  
 

Medezeggenschapsraad  
De MR bestaat uit:  
Michiel Bodewes; voorzitter (06-50653308)  
Annemieke Zant  
Marjan Dijkstra namens het team  
Ingrid Winter namens het team   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teamleden en ondersteunend personeel:  
  

Groep 1  Evi Stam  
e.stam@vcpong.nl  

Heleen Krikken   
h.krikken@vcpong.nl  

Groep 2  Ingrid Winter   
i.winter@vcpong.nl  

Tessa Beijering – 
Kleine  t.beijering@vcpong.nl  

Groep 3   Annie Dijkema - de Vries   
a.dijkema@vcpong.nl  

Heleen Krikken   
h.krikken@vcpong.nl  

Groep 4  Sandra Muller  
s.muller@vcpong.nl  

  

Groep 5 en 6 Marjan Dijkstra   
m.dijkstra@vcpong.nl  

Tjitske Burgstra-Prins  
t.burgstra@vcpong.nl  

Groep 7 en 8 Sjouke van der Kooi   
s.vanderkooi@vcpong.nl  

Marisca Hageman  
m.hageman@vcpong.nl  

Directeur  Ciska Sikkema  
borgschool@vcpong.nl  

 Aanwezig: ma, di, do   

Intern Begeleider  Tjitske Burgstra-Prins  
t.burgstra@vcpong.nl  

 Aanwezig: di, (wo) 

Vakleerkracht 
gymnastiek  

Gerko Floor  
g.floor@vcpong.nl  

 Aanwezig: wo, do 

Administratie  Karin IJpema   
k.ijpema@vcpong.nl  

 Aanwezig: ma 

Conciërge  Rolf van Ittersum  
  

 Aanwezig: di, vr 

Interieurverzorging  Schoonmaakbedrijf  
De Valk  
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Jaarkalender 2020-2021   

(* onder voorbehoud) 

Augustus  
  

Activiteit  Oudercommunicatie en 
participatie 

Week 34 en 35 (17 -28 aug.)  Gouden Weken    

Maandag 17 augustus  1e schooldag    

Dinsdag 18 augustus  Luizenpluis thuis!  Eigen ouders/verzorgers 

Donderdag 20 augustus  14.00 uur (gezamenlijke opstart 
van het nieuwe schooljaar)  

High tea voor alle ouders;  
(Komt te vervallen)  

Woensdag 26 augustus  Schoonmaak (groep 1 en 2)  Nader bericht volgt 

September  
  

    

Week 36 (31 aug-4 sept) Verkiezingen leerlingenraad   

Maandag 1 september  Informatieavond * Onder voorbehoud; u krijgt 
hierover nader bericht 

Wo-Vr 2-4 september  Kamp gr. 7-8 Schiermonnikoog   

Week 37 (7-11 september)  Omgekeerde 10-min. gesprekken 
voor ouders van kinderen die bij 
een nieuwe leerkracht zijn 
gekomen (behalve groep 1)  

U krijgt hierover nader bericht   

Maandag 7 september  MR-vergadering  MR  

Dinsdag 15 september  Schoolfotograaf?  Onder voorbehoud 

Dinsdag 15 september  Leerlingenarena  De betreffende leerlingen blijven 
een half uurtje langer op school   

Woensdag 23 september  Start Kinderpostzegelactie  “Geef een veilig thuis” 
(Komt te vervallen)  

Woe 30 sept- vrij 9 oktober  Kinderboekenweek.   Thema: “En toen?”  

Oktober  
  

    

Maandag 5 oktober  Dag van de leraar    

Maandag 5 oktober  8.30 uur Koffieochtend  Ouders zijn welkom om onder 
het genot van een kopje koffie, 
een kijkje te nemen in de klas 
(Komt te vervallen)  

Woensdag 7 oktober  VCPO-dag  De kinderen zijn vrij;  
nader bericht volgt 

Ma 12-vrij 16 oktober  Herfstvakantie    

Dinsdag 20 oktober  Luizenpluis thuis  Eigen ouders/verzorgers 

Week 44: 26-30 oktober  Facultatieve 10-min. gesprekken 
(gr. 1 t/m 3 ouders en gr. 4 t/m 7 
ouder en kind). Pre-
adviesgesprek ouder-kind gr. 8  

Graag alle ouders volgens rooster 
op gesprek; nader bericht volgt. 

November  
  

    

Maandag 2 november  Lampionnen maken  
 

Maandag 9 november  Lampionnen afmaken    

Woensdag 11 november  Sint-Maarten    

Maandag 23 november  MR-vergadering  MR  



December       

Vrijdag 4 december   Sinterklaas op school (8.30-14.00)  AC 

Donderdag 17 december  Kerstviering  Nadere bijzonderheden volgen   

Vrijdag 18 december  Gr 2 t/m 8  Kinderen zijn om 12.00 uur vrij  

Ma 21 dec.-vrij 1 jan.  Kerstvakantie    

Januari  
  

    

Week 1: 4-15 januari  Zilveren Weken     

Maandag 4 januari  Nieuwjaarswens    

Dinsdag 5 januari  Luizenpluis  
 

Ma 18 t/m vrij 29 januari  Cito toetsen alle groepen  Kinderen graag uitgerust aan de 
start  

Maandag 18 januari  MR-vergadering  MR  

Februari  
  

    

Donderdag 4 februari  Rapporten mee    

Zondag 6 februari Kerk- school en gezinsdienst *  Kinderen en ouders/familie van 
harte welkom!   
(Onder voorbehoud) 

Week 6: 8 t/m 12 februari  Oudergesprekken gr. 1 t/m 3  
Ouder-kindgesprekken gr. 4 t/m 
7 
Adviesgesprekken gr. 8  

U wordt allen volgens het rooster 
verwacht  

Week 7: 15 t/m 19 februari  Oudergesprekken gr. 1 t/m 3  
Ouder-kindgesprekken gr. 4 t/m 
7  
Adviesgesprekken ouder kind gr. 
8  

U wordt allen volgens het rooster 
verwacht  

Donderdag 18 februari  17.00-19.00 uur Muziekavond *  Iedereen van harte welkom!  
Nadere bijzonderheden volgen.  
(Onder voorbehoud)  

Ma 22 t/m vrij 26 februari  Voorjaarsvakantie    

Maart  
  

    

Dinsdag 2 maart  Luizenpluis  
 

Donderdag 4 maart Leerlingenarena   De betreffende leerlingen blijven 
een half uurtje langer op school  

Maandag 8 maart  Margedag zorg  Kinderen zijn vrij  

Dinsdag 16 maart  13.00-17.00 uur: Open Huis voor 
ouders van nieuwe leerlingen * 

Hulp bij het ontvangen van de 
gasten met koffie en thee  
(Onder voorbehoud) 

Donderdag 18 maart  Schoonmaak? * Opgeven via Social Schools; alle 
hulp is welkom!  

Vrijdag 19 maart  Nationale Pannenkoekendag    

Woensdag 24 maart  Grote Rekendag  Ouders zijn welkom bij de 
opening van de Grote Rekendag 
(Onder voorbehoud) 

Dinsdag 30 maart  Theoretisch verkeersexamen     

April      

Donderdag 1 april  Paasviering     



Vrijdag 2 april  Goede Vrijdag  Kinderen zijn vrij  

Maandag 5 april  2e paasdag  Kinderen zijn vrij   

Maandag 12 april  MR-vergadering  MR  

Di-Do 20-22 april  Centrale Eindtoets groep 8  Kinderen van groep 8 graag 
uitgerust aan de start   

Vrijdag 23 april  Koningsspelen    

Ma 26 april-vrij 7 mei  Meivakantie    

Mei  
  

    

Ma-Vr 10-28 mei  Projectweken   Thema: 

Dinsdag 11 mei  Luizenpluis  
 

Donderdag 13 mei-
vrijdag 14 mei  

Hemelvaart en dag na 
Hemelvaart   

De kinderen zijn vrij  

Ma 17 t/m do 20 mei  Wandelvierdaagse  Buitenschoolse activiteit  

Maandag 24 mei  Pinkstermaandag  De kinderen zijn vrij   

Week 22+23  Citotoetsen gr. 1 t/m 7    

Juni  
  

    

Maandag 14 juni  MR-vergadering  MR  

Dinsdag 15 juni  Praktisch Verkeersexamen groep 
7-8  

Ouderhulp gevraagd  

Woensdag 16 juni  Sportdag groep 5-6 Begeleiding  

Donderdag 17 juni  Sportdag groep 7-8 Begeleiding  

Vrijdag 18 juni  Sportdag groep 3-4 Begeleiding  

Maandag 21 juni  Schoolreis    

Ma 28 t/m vrij 2 juni  Facultatieve gesprekken  
Groep 1 t/m 3 oudergesprekken  
Groep 4 t/m 7 ouder-
kindgesprekken  

  

Donderdag 24 juni  Rapporten mee    

Donderdag 24 juni  Roakeldais *  Rijden en begeleiden van 
groepjes leerlingen (onder 
voorbehoud) 

Vrijdag 25 juni  Roakeldais * Rijden en begeleiden van 
groepjes leerlingen (onder 
voorbehoud) 

Dinsdag 29 juni  Schoonmaakavond  Alle hulp is welkom   

Juli      

Maandag 5 juli  Opvoering musical voor de 
kinderen van groep 1 t/m 7  

  

Dinsdag 6 juli  Musical en afscheid groep 8  Ouders van groep 8 welkom  
N8van8   

Vrijdag 9 juli  Margedag  Kinderen zijn vrij  

Ma 12 jul – vrij 20 aug  Zomervakantie    

  
 


