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SCHOOLAGENDA
23 febr.
24 febr. 4 mrt
5 mrt
6 mrt
12 - 15 mrt
15 mrt
16 mrt

Studiedag / kinderen vrij !
Voorjaarsvakantie
Inschrijfformulieren contactdagen
Toneel: Dansen op de brug (gr. 7/8)
Contactdagen
JGZ-spreekuur
Borghjournaal

Studiedag
Vrijdag 23 februari zijn alle kinderen vrij. De
meesters en juffen zullen de dag besteden aan
het analyseren en bespreken van de toetsen die
de afgelopen weken zijn gemaakt en het
voorbereiden van de rapportgesprekken.
Voor de kinderen een wat langere
voorjaarsvakantie.

Inschrijven contactdagen

Vanaf maandag 5 maart hangen er bij de
lokaaldeuren inschrijfformulieren voor de
contactdagen. U kunt zelf invullen op welke dag
en tijd u langs wilt komen voor een gesprek.

Een das op bezoek en vogels op de iPad
En zo stond er zomaar
midden in de klas een hele
grote das. Een van de
grootste rooflanddieren, die
we bijna nooit te zien
krijgen, maar die wel
degelijk in onze regio voorkomt. In groep 7/8 hebben
we er weer veel over
geleerd.
En om nog even in de
dierenwereld te blijven: via
het internet kijken we
regelmatig naar
verschillende nesten van de grotere
(roof)vogels. Super interessant!
Ook thuis kun je de kerkuil, de ooievaar of
slechtvalk volgen op:

www.beleefdelente.nl.

Contactgesprekken

Vanaf maandag 12 maart bent u van harte
welkom voor de oudergesprekken van groep 1
t/m 7, daarin zullen ook de rapporten worden
besproken. Groep 1 krijgt in juli het eerste
rapport en voor groep 8 is er een aparte
middag/avond waarin we de ouders en kinderen
uitnodigen voor de gesprekken richting het
Voortgezet onderwijs (een datum volgt nog).

‘Dansen op de brug van Avignon’

Voor groep 7/8 is er op dinsdag 6 maart een
toneelvoorstelling in het kader van het
jubilerende podiumplan, met de titel ”Dansen op
de brug van Avignon. Deze voorstelling is tijdens
schooltijd in het Hunzehuys.
Knakworstdag bij de T.S.O.
Afgelopen donderdag hebben
alle kinderen die wel eens of
vaak overblijven een heerlijk
broodje knakworst gehad. Het
was erg gezellig en de hulpouders hebben het flink druk
gehad om alle hongerige monden te voeden.
Daarom voor alle hulpouders: Dank-je-wel dat
deze en andere middagen zo gesmeerd verlopen!

Twee keer € 50,- naar goede doelen
N.a.v. de leerlingenraad hebben alle
kinderen van groep 5 t/m 8 aan
kunnen geven waar het maandaggeld
dit keer naar toe gaat. Uit acht goede
doelen kwam met grote meerderheid
KIKA naar voren en het Ronald Mc
Donaldshuis. Naar beide organisaties
wordt € 50,- overgemaakt.

Het is mooi dat we als school, midden in
de maatschappij, verder kijken
dan alleen de schooldeuren. We
hopen door het sparen van het
maandaggeld dat we deze en
andere doelen kunnen blijven
steunen…van harte aanbevolen.

Koningsspelen 2018

Wat lijkt dat nog ver weg… maar intern zijn we al
met de eerste voorbereidingen bezig voor de
koningsspelen 2018 op vrijdag 20 april. Zet
maar alvast een kruis in de agenda, want we
hebben deze dag veel hulpouders, supporters,
begeleiders en meer nodig. In een later stadium
wordt de concrete invulling bekend.

GMR werving nieuwe leden

Een kans om mee te denken voor alle ouders van CKC Drenthe.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Christelijke Kindcentra Drenthe bestaat uit een enthousiaste
groep ouders en personeelsleden van verschillende scholen die verbonden zijn aan onze stichting. De GMR heeft een
formele rol bij het tot stand komen van beleid dat direct van invloed is op onze leerlingen/kinderen, personeel, ouders en
organisaties.
Na de fusie van CONOD en COG Drenthe op 1 januari 2018 zijn de GMR-en van beide stichtingen samengegaan. Tijdens
dit samengaan is er bij de oudergeleding van de GMR een vacature ontstaan. Wanneer je het als een uitdaging ziet om
betrokken te zijn bij ontwikkelingen binnen CKC Drenthe en wanneer je mee wilt denken over hoe we het onderwijs voor
de kinderen zo goed mogelijk kunnen organiseren, is dit de kans! Neem eens, geheel vrijblijvend, contact met ons op om
te kijken of de GMR iets voor jou kan zijn.
Anders dan de medezeggenschapsraad op de scholen richt de GMR zich op het beleid met een bovenschools karakter.
Denk daarbij aan de meerjarenbegroting, het bestuursformatieplan en beleidsdocumenten als een huisvestingsplan, les
aan meer- en hoogbegaafde leerlingen, de nieuwe Kindcentra en het te kort aan onderwijzend personeel nu en in de
nabije toekomst.
De GMR discussieert intern over beleidsdocumenten, maar ook met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
De discussie resulteert in een advies of instemming op het betreffende beleidsdocument. Hoewel we als gesprekspartner
een positief kritische houding hebben is het overleg constructief van aard.
Ook zoekt de GMR input van de achterban. Als GMR zijn we altijd zoekende hoe we het contact met de achterban
kunnen versterken. Een brede vertegenwoordiging van ouders is daarvoor belangrijk.
Wil je de kans aangrijpen om mee te denken de kwaliteit van het onderwijs op beleidsniveau te verbeteren, schroom
niet om contact met ons op te nemen.
voorzitter GMR
Frank de Ronde ( voorzitter )
Corien de Wolff ( secretaris)

fderonde@happychickenfarm.nl
c.dewolff@ckcdrenthe.nl mob. 0636287474

