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AGENDA:

Herfstvakantie
Informatieavond V.O. (ouders groep 8)
Fietsenkeuring groep 5-8
Borghjournaal

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen Tijn Janssens.
Hij zit in groep 1!
Leuk dat je ons komt versterken,
Tijn!
Spontane actie voor Sulawesi
Niemand kan het ontgaan zijn:
de verschrikkelijke ramp in
Sulawesi. Ook kinderen van onze
school hebben zich het lot van
de duizenden kinderen en
volwassenen aangetrokken en
zijn spontaan een lege
flessenactie gestart (aangekaart door Sophie
Haddering). Binnen een paar dagen was onze
speelgoedwagen omgebouwd tot
een overvolle lege flessenwagen: Super! Sophie heeft de
flessen ingeleverd en het mooie
bedrag van € 82,25 opgehaald.
De leerlingenraad heeft dit
bedrag aangevuld en daarom
kunnen we het prachtige bedrag
van € 100,- overmaken op giro
555.
Informatieavond voortgezet onderwijs
Op maandag 29 november is er voor de ouders
van groep 8 een voorlichting over het voorgezet
onderwijs. Hoe zit het huidige V.O. eigenlijk in
elkaar? Welke niveaus zijn er? Welke locaties heb
je in en rondom Borger? En hoe gaat de
plaatsingsprocedure bijvoorbeeld?
Elk jaar vragen we een van de scholen voor
voortgezet onderwijs hier iets over te vertellen.
Dit jaar zal iemand van het Esdal College uit
Borger een
algemeen stuk
vertellen en iets
specifieker voor
de eigen locatie.
De koffie/thee
staat klaar om
19.15 uur; we
starten om 19.30
uur en gaan er
van uit dat het
een uurtje duurt.
Ouders van groep 8 van harte welkom!

Wat wordt het al weer vroeg donker, hè?
Ondanks de prachtige herfst met heerlijke
temperaturen laat de zon zich niet foppen en
gaat hij laat op en vroeger onder. Dan is het
hoog tijd om de fiets (en met name de
verlichting) weer te controleren. Deze week
hebben de kinderen van
groep 5 t/m 8 een brochure meegekregen met
alle belangrijke (wettelijke) eisen waaraan een
fiets moet voldoen. Een
leuk klusje in de
herfstvakantie om de fiets
weer ‘winter’-klaar te
maken.
Bericht uit de plusklas
Sinds een paar weken is de plusklas weer van
start gegaan. Iedere woensdagochtend komen
leerlingen van CKC de Borgh, CKC School 59,
CKC ’t Kompas, CKC de Klister en CKC de
Wegwijzer samen op CKC de Borgh. Ze werken
daar aan verschillende uitdagende projecten.
Tijdens het eerste project spelen ze het
‘beschavingenspel’. De leerlingen werken in
groepjes samen en moeten hun beschaving
steeds verder ontwikkelen en uiteindelijk de
Gouden Eeuw proberen te bereiken. Ook hebben
ze het bijvoorbeeld over de ontwikkeling van taal,
religie, handel enz. Verder zijn er verschillende
open opdrachten waarbij creativiteit centraal
staat. Zo is er bijvoorbeeld een tekening bedacht
en ontworpen zoals Escher die maakte.
Schoonmaakavond
Om alvast in de agenda te zetten:
de schoonmaakavond van dinsdag 6 november!
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. Door het vertrek van een
GMR lid bij de oudergeleding van de GMR is er
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 en de kwaliteit van het onderwijs op
beleidsniveau te verbeteren, schroom niet en
neem voor 29 oktober contact met ons op.
Voorzitter GMR Frank de Ronde (voorzitter)
fderonde@happychickenfarm.nl
Corien de Wolff ( secretaris)
c.dewolff@ckcdrenthe.nl
mob. 0636287474

Van derden: De Kliederkerk
Tot nu toe organiseerden we twee keer per jaar een Kerk School en
Gezinsdienst, in het voorjaar en in het najaar. Doordat er in het najaar veel
activiteiten op school zijn, is besloten om de KSG-dienst dit najaar anders
van opzet te maken onder de naam kliederkerk. Zelfde doelgroep (4-12 jaar)
maar een andere naam.
Wat is een kliederkerk?
In de kliederkerk is iedereen (iederkerk) welkom, centraal staat het samen,
op verschillende manieren, een Bijbels onderwerp uitwerken.
Het is een nieuwe manier van kerk-zijn waar iedereen zich thuis mag voelen.
Of je nu 4 bent of 100. Door met kinderen en ouderen samen bezig te zijn
met het geloof, wordt het een familie proces. Jongeren zetten ouderen aan
het denken en andersom.
Op 4 november om 10.00 uur in de Goede Herderkerk starten we de eerste kliederkerk. De invulling
van de dienst: zoals we gewend zijn beginnen we de dienst in onze kerkzaal. Daarna zijn er door het
hele gebouw allerlei activiteiten rond het thema Abraham.
De bedoeling is dat we zo samen met elkaar bezig zijn en in gesprek gaan met alle leeftijden van de
gemeente. Hierdoor ontstaat verdieping van het thema.
Daarna komen we weer bij elkaar in de kerkzaal en zal er van de resultaten een viering worden
gemaakt. Na de viering kunnen we elkaars werkstukken bekijken onder het genot van een kop
koffie/thee, limonade en wat lekkers.
Kliederkerk is een actieve manier van kerk zijn met elkaar en we hopen dan ook dat iedereen, jong en
oud, van de partij is!
Werkgroep Kliederkerk, pastor Hessel Hansma, Hellen Woltmeijer,
Marieke Timmer, Lucia Goudkuil, Rick Beijering , Henriët Feddema, Marjan Kamer, Petra Alkema.

