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Zoals we u eerder lieten weten is er samen met de kinderopvang op De Borghoek een 
nieuwe, gezamenlijke visie opgesteld.  Als vervolg daarop hebben we een ontwerper in de 
arm genomen en  een nieuw  logo laten ontwerpen. U ziet het nieuwe logo hierboven. 

We zijn erg trots op het resultaat!  

Ons beeldmerk, de uil, sluit aan bij hetgeen we op De Borghoek willen uitdragen: 

Wijze geleerde blik,  dingen zien vanuit een breed perspectief, waakzaam zijn. 

We zijn op dit moment druk bezig met het aanpassen van alle zaken binnen de school 
waarop het logo staat. 

Ook de website zal worden aangepast, omdat er voor de scholen van LPS eenduidigheid in 
de websites gaat komen. 

We houden u op de hoogte! 

 

Een nieuw logo! 



Nieuwe samenstelling van de MR: 

De medezeggenschapsraad (MR) geeft advies of stemt in met onderwerpen die met het beleid van de 
school te maken hebben. Bijvoorbeeld de schoolgids, besteding van middelen en verbeteringen in het 
onderwijs.  

De MR bestaat uit leerkrachten en ouders. Voor het schooljaar 2020/2021 zijn er 5 nieuwe MR leden ge-
start. Het doel van deze MR is een positieve bijdrage leveren aan de beleidsvoering van De Borghoek. We 
willen openheid en onderling overleg bevorderen en staan voor transparante besluitvorming en gelijke 
behandeling. 

De MR heeft in september voor het eerst vergaderd waarbij we vooral interne zaken hebben besproken 
en de taken verdeeld zijn. Wanneer u agendapunten heeft voor de MR vergadering kan u één van de on-
derstaande leden aanspreken, of een mail sturen aan: mr.deborghoek@lpsnet.nl 

 

 

Week van de mediawijsheid 

In de week van 6 tot en met 13 november besteden we aandacht aan de week van de mediawijsheid. 

Het thema is dit jaar: “Wat is jouw digitale balans—je hebt het zelf in de hand”. 

Sociale media kunnen gelukkig maken. Ze bieden vermaak en creativiteit. Apps, online challenges of groe-

pen op social media kunnen je motiveren om het beste uit jezelf te halen. 

Maar we kennen ook allemaal de negatieve effecten. Die kunnen voorkomen worden door kinderen te 

laten inzien en ervaren dat hun vrijetijdsbesteding in balans moet zijn. Games spelen? Prima, maar ook 

buitenspelen. Filmpjes kijken? Leuk, maar dan ook zelf lekker lezen. Appen? Gezellig, maar dan ook crea-

tief aan de slag. 

Op https://www.weekvandemediawijsheid.nl vindt u informatie en tips. 

 

Sinterklaasfeest op De Borghoek: 

Op dit moment zijn we druk bezig met het nadenken over en organiseren van het Sinterklaasfeest . 

U zult begrijpen dat het in deze tijd anders zal zijn dan anders. Met inachtneming van alle regels die er op 

dit moment gelden gaan we er voor de kinderen zeker een fijne Sinterklaastijd van maken met op  

4 december een geweldig Sinterklaasfeest! 

 

 

 

 

Naam Soort Rol 

Frikje Doomen Personeel Lid 

Linda van Brouwershaven Personeel Lid 

Lizette Huijsmans Personeel Secretaris 

Bas Hagenaar Ouder Penningmeester 

Guido van Broekhoven Ouder Plaatsvervangend voorzitter 

Ingrid Peters Ouder Voorzitter 
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Ook dit jaar doen we weer mee aan de Europese schoolfruit– en groenteregeling.  

Vanaf 9 november start de eerste levering van EU-Schoolfruit. Op woensdag en vrijdag krijgen alle kin-

deren dan schoolfruit als pauzehap.  

U hoeft op die dag dan zelf geen fruit mee te geven aan uw kind(eren). 

Het schoolfruit wordt dit jaar geleverd door de Gebr. van Aarle B.V. uit Schijndel. 

Op www.euschoolfruit.nl kunt u zich aanmelden voor een Nieuwsbrief voor ouders.  

 

ZET JE LICHT AAN! 

 

 

Op maandag 2 november aanstaande zou  
Kees de Mooij weer de fietsverlichtingscontrole uitvoe-

ren op het schoolplein. Vanwege de nog strengere 

maatregelen als gevolg van de Corona crisis, hebben wij 

helaas moeten beslissen om deze controle af te gelas-

ten. Nu de wintertijd is ingegaan, vinden wij het wel 

belangrijk om aandacht te vragen voor de fietsverlich-

ting van de kinderen. Daarom krijgen alle kinderen een-

fietscontrolekaart. De bedoeling is dat u thuis met be-

hulp van deze kaart aandacht besteedt aan de fietsver-

lichting en de kaart ingevuld uiterlijk 6 november aan-

staande weer mee terug naar school geeft. De kinderen 

krijgen op school een sticker als beloning voor de inge-

vulde kaart. In de klas zal ook aandacht worden besteed  

aan de fietsverlichting en aan de actie: ZET JE LICHT 

AAN!    

 

 

 


