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De nieuwsbrief is

Gymnastiek
Dinsdag: licht blauw, violet, rood, donkerrood,
oranje, paars en roze
Woensdag: wit, zilver, limoen, groen, geel,
aqua
Donderdag: licht blauw, violet, rood, donkerrood, oranje, paars, roze,
Vrijdag: wit, zilver, limoen, groen, geel, aqua
Denkt u aan de gymkleding?

Nationaal Schoolontbijt
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u weet gaat onze school weer gezellig meedoen
met het Nationaal Schoolontbijt. Deze is normaal gesproken op woensdag 6 november, i.v.m. de aankomende
staking zal het schoolontbijt 1 dag later plaats vinden.
Dus donderdag
7 november hoeft uw kind geen ontbijt thuis te eten.
Wilt u uw kind die dag een bord, bestek en beker
meegeven?!
Een tas waar de vieze spulletjes weer in kunnen
stoppen!
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Zwemcircuit
Maandag 11 november is er voor alle kinderen van de groepen Aqua, Groen
en Geel en Limoen weer het jaarlijkse zwemcircuit. In zwembad De Hullen
zullen de kinderen deze ochtend allerlei leuke, spetterende activiteiten gaan
doen. Geef uw kind dus zwemkleding en een handdoek mee.
Kinderen die op de fiets naar school komen, fietsen onder begeleiding van
een aantal leerkrachten naar het zwembad. De andere leerlingen gaan lopen.
Zwemcircuit

Kinderen die geen zwemdiploma hebben, kunnen gewoon meedoen met
de activiteiten in het ondiepe bad. De kinderen met diploma doen mee
met alle activiteiten.

Vriendelijk groet,

Kunstmenu bovenbouw
In het kader van het kunstmenu gaan de groepen limoen, groen, geel en
aqua naar het Groninger Museum.
Hier gaan ze een tentoonstelling van Daan Roosegaarde bezoeken.
De kinderen worden met de bus heen en terug
gebracht.
Kunstmenu
bovenbouw

Dinsdag 5 november Groep geel en aqua
Donderdag 7 november Groep limoen en groen
Meer informatie over deze leuke
tentoonstelling staat op de website van
het Groninger Museum.
Op 12 november komt Ernesto Arrendell op ‘t Hoge Holt met zijn voorstelling

Nieuwe leerlingen
Nieuwe
leerlingen

Er zijn 3 nieuwe leerlingen op school gekomen.
Kevin in groep licht blauw, Samar in groep violet en Danesh in groep limoen.
Een paar weken geleden is Luca al in groep paars begonnen.
Heel veel plezier op onze school.

Knutselspullen
Knutsel
spullen

We kunnen voor het knutselen kosteloos materiaal gebruiken; closetrollen,
keukenrollen, doosjes etc. Alvast bedankt voor het sparen.
Op de locatie Valkhof hebben we geen kosteloos materiaal nodig.
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Activiteiten rsg de Borgen

Beste ouders en leerlingen,
Wij stellen jullie graag op de hoogte van de verschillende activiteiten die wij in dit schooljaar gaan organiseren. Wij hechten grote waarde aan het contact met u. Daarom nodigen
wij jullie van harte uit bij onze activiteiten om kennis te maken met het voortgezetonderwijs en rsg de Borgen.
Onderwijs is meer dan kennis overbrengen. Voor ons staat de brede ontwikkeling van iedere
leerling centraal. Wij bieden onderwijs dat aansluit bij de individuele leerbehoeften en
talenten van leerlingen. rsg de Borgen heeft vijf scholen die samen een breed aanbod van
voortgezet onderwijs bieden. Wij bieden goede doorstroommogelijkheden die passen bij de
mogelijkheden en talenten van elke leerling in de regio Westerkwartier-Noordenveld.
Activiteiten schooljaar 2019-2020
Activiteitenmiddag
Op woensdag 13 november 2019 van 14.30 uur tot ongeveer 16.00 uur organiseert rsg de
Borgen een activiteitenmiddag voor leerlingen van groep 8. De vestigingen Lindenborg en
Nijeborg in Leek, de Ronerborg in Roden en de Woldborg in Grootegast zetten de deuren
open. Tijdens deze middag kunnen de leerlingen op een leuke manier kennismaken met
het voortgezet onderwijs door verschillende doe-lesjes te volgen. In Leek bezoeken de
leerlingen via een looproute de Lindenborg en Nijeborg, de start is op de Lindenborg.
De leerlingen hoeven nog niet te weten welke opleiding ze gaan volgen. Omdat alle
vestigingen op deze middag hetzelfde programma aanbieden, willen we groep 8leerlingen uitnodigen om op de dichtstbijzijnde vestiging van rsg de Borgen een kijkje te
komen nemen. De leerlingen hoeven zich hiervoor niet op te geven.
Op donderdag 16 januari en vrijdag 17 januari 2020 vinden de jaarlijkse doe-dagen voor
het vmbo plaats op de Nijeborg. Op de doe-dag kunnen de leerlingen op een leuke
manier ervaring opdoen met de verschillende praktijkvakken. Zo kunnen ze uitzoeken
waar hun interesses liggen.
Open huis
Tijdens het open huis kunnen leerlingen van de groepen 7 en 8 en hun ouders/verzorgers
de sfeer van de school ervaren. Op alle vestigingen laten de leerlingen en docenten
graag zien, dat op school, naast de vakken ook veel activiteiten en projecten worden georganiseerd. Leerlingen kunnen meedoen aan opdrachten, zelf proefjes doen en natuurlijk vragen stellen. Broertjes, zusjes en andere familieleden zijn welkom.
Ook u bent hierbij van harte welkom!
Data open Huis
Doe-dag Esborg
De doe-dag voor mogelijk toekomstige leerlingen van de Esborg is op woensdag 12 februari
2020 van 13.00 - 15.00 uur. Op deze middag volgen de leerlingen het onderwijsprogramma
van de Esborg. Tijdens lesjes ervaren de leerlingen welke praktische en theoretische vakken
aangeboden worden. Tevens ontmoeten ze mogelijk nieuwe klasgenoten en leerkrachten.
Kennismakingsmiddag
(Vervolg op pagina 6)
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Op woensdag 24 juni 2020 vindt de kennismakingsmiddag plaats. Tijdens deze middag
komen alle groep 8 leerlingen die zich hebben aangemeld bij rsg de Borgen, naar hun nieuwe
Ronerborg
Woldborg
Nijeborg

Esborg
Lindenborg

Maandag
20 januari 2020
Dinsdag
21 januari 2020

17:30 tot 20.30
uur
18.30 tot 21.00
uur

Woensdag
22 januari 2020

18.30 tot 21.00
uur

Donderdag
23 januari 2020
Vrijdag
24 januari 2020

18.30 tot 21.00
uur
18.00 tot 21.00
uur

Burchtlaan 1, Roden
Kersenlaan 16, Grootegast

Leek
Burchtlaan 2, Roden
Waezenburglaan 55, Leek

school. Zij maken deze middag kennis met toekomstige klasgenoten en de mentor.
’s Avonds om 19.30 uur is er een ouderavond voor de nieuwe ouders en verzorgers
(m.u.v. de Esborg). Ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Op www.rsgdeborgen.nl vindt u informatie over ons onderwijsaanbod en de activiteiten,
tevens staat hier informatie over de aanmeldprocedure. Heeft u vragen over ons
onderwijsaanbod of de activiteiten?
Neem gerust contact op met één van onze contactpersonen.
Wij zien u graag persoonlijk of bij onze activiteiten. Tot ziens!

Activiteiten
rsg de Borgen

Met vriendelijke groet,
mede namens de afdelingsdirecteuren en contactpersonen van rsg de Borgen
Margriet van Zonneveld - Drost
Algemeen directeur

Vestiging

Contactpersoon

Tel. Nummer

E-mailadres

Esborg

Jaap Oosterloo

050 - 501 58 09

j.oosterloo@rsgdeborgen.nl

Lindenborg

Roel Swint

0594 - 85 45 30

r.swint@rsgdeborgen.nl

Nijeborg

Martin Boersma

0594 - 85 45 50

Ronerborg

Sjoerd Louwes

050 - 501 93 18

s.louwes@rsgdeborgen.nl

Woldborg

Gert van Dijken

0594 - 61 22 61

g.dijken@rsgdeborgen.nl

