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18 dec.
19/21 dec.
20 dec.
21 dec.
22 dec.
23 dec. t/m
7 jan. 2018
1 jan.
3 jan.
12 jan.

SCHOOLAGENDA

JGZ-spreekuur
Screening groep 2 (ass.-schoolarts)
Juf Gea Janssen jarig
Kerstviering in de kerk
’s Middags vrij
Kerstvakantie
Stichting CKC Drenthe is een feit
Schoolzaalvoetbaltoernooi
Borghjournaal

Nieuwe leerlingen

Ellen Gerbers is 4 jaar geworden.
Dat betekent dat ze nu echt in
groep 1 zit. Van harte welkom,
Ellen!

Screening groep 2

Alle kinderen worden op de basisschool twee
keer door iemand van de jeugdgezondheidszorg
Drenthe gezien. In groep 2 gaat het vooral om
ogen, oren en de rest. In groep 7 (later dit jaar)
is ook het sociaal welbevinden een onderdeel van
gesprek. Alle ouders van groep 2 hebben
inmiddels een uitnodiging van de assistent van
de schoolarts gekregen voor de 19de of 21ste
december.

Kerstviering

Donderdagavond
21 december
vieren we samen
kerst in de Goede
Herderkerk aan de
Hoofdstraat. Met
alle kinderen van
school zingen we, luisteren we en spelen we de
prachtige verhalen van de blijde boodschap. Dit
jaar hebben we een echt kerst-kinderkoor van de
Borgh. Alleen daarvoor zou je al willen komen!
De viering begint om 19.00 uur, het is vaak al
op tijd vol! Voor kinderen jonger dan de
basisschoolleeftijd is er oppas; en even van te
voren naar de w.c. gaan, zorgt voor meer rust
tijdens de viering. We hebben een ouder
gevraagd om foto’s te maken (te vinden op
facebook en de website); zodat u niet naar voren
hoeft om foto’s te maken.

Kerstvakantie

Vrijdagmiddag 22 december om 12.00 uur
begint de kerstvakantie en die duurt tot volgend
jaar 7 januari. De 8ste zijn we gewoon weer om
8.45 uur open!

Voedselbank

Dit jaar hebben we als collectedoel in de
kerstviering én als praktisch inzameldoel gekozen
voor de voedselbank (dit onderwerp zal ook
terugkomen in de kerstviering).
Dus i.p.v. actie-schoenendoos of
sint-inpak-acties verzamelen we op
school van woensdag 13 t/m
woensdag 20 december
houdbare producten voor de
voedselbank. De eerste dozen zijn
al gevuld!

School en het weer…

Deze week hebben we de eerste sneeuw gehad
en daarbij de nodige mooie vergezichten en
speelplezier gezien, maar ook de overlast. We
houden u bij slecht weer op de hoogte via de
website (het rode vak) en facebook, dit zijn de
officiële kanalen waar we mededelingen doen
over sluiten of openhouden van de school.

‘Versier’-commissie

De afgelopen weken heeft u de school van
sinterklaassfeer binnen enkele dagen zien
veranderen in kerst (mede dankzij de gekregen
kerstversiering van AH Borger). We willen alle
mensen die hier aan mee helpen heel hartelijk
danken, het maakt de school (nog) mooier!

Schoolzaalvoetbaltoernooi

Midden in de tweede week van de kerstvakantie
gaat een team van onze
school zaalvoetballen in
sporthal De Splitting in NieuwBuinen. Op woensdag 3
januari van 9.30 – 16.00 uur
strijden verschillende teams
uit onze gemeente in twee poules. Supporters
zijn natuurlijk van harte welkom!

Even voorstellen…

Mijn naam is Anouk Veninga ik ben
17 jaar en woon in Gieten. Ik volg de
opleiding onderwijsassistent op het
Noorderpoort in Groningen en zit nu
in mijn 2e jaar en daarvoor kom ik
stage lopen. Ik loop stage op de maandag,
dinsdag en de woensdag. Ik loop mee bij
juf Gea M in groep 2/3 waar ik het heel
erg naar mijn zin heb. Tot aan de
zomervakantie ben ik in deze groep.
In mijn vrije tijd pas ik veel op en ben ik
vaak met vriendinnen, ook vind ik
handballen erg leuk.

We wensen u/jullie gezegende kerstdagen en een goed 2018 !

Van het bestuurskantoor:

Assen/Borger, 12 december 2017 fusie tussen CONOD en COG Drenthe
Sinds januari van dit jaar zijn de besturen van COG Drenthe en CONOD in gesprek om te
komen tot een bestuurlijke fusie tussen twee christelijke schoolbesturen in Drenthe.
Samen staan deze koepels voor 31 christelijke basisscholen in 6 Drentse gemeenten en
wordt er les gegeven aan 5151 leerlingen. In totaal zijn 530 betrokken medewerkers
werkzaam bij COG Drenthe en CONOD.
De besprekingen zijn zeer voortvarend verlopen en de beide organisaties zijn dan ook
zeer verheugd om u te kunnen melden dat de fusie per 1-1-2018 zijn beslag zal krijgen.
De formele akten daarvoor zijn inmiddels ondertekend.

Ondertekening akten door de bestuurders Albert Velthuis (links) en Jacqueline Mulder (rechts)

Een nieuwe start, een nieuw gezicht
Uiteraard hoort bij een nieuwe start een nieuwe naam. Deze naam is mede ingegeven
door de ontwikkeling van onze scholen naar kindcentra voor onderwijs en opvang,
waarbij er een doorgaande lijn is voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De beide organisaties
zullen vanaf 1-1-2018 door het leven gaan als:
Stichting Christelijke Kindcentra Drenthe (CKC Drenthe)
Toonaangevend in onderwijs en opvang

Uiteraard zal ook de huisstijl veranderen. Wij zijn trots om u voor de eerste keer ons
nieuwe logo te kunnen presenteren, bovenaan deze brief. De gekleurde balletjes staan
symbool voor de verscheidenheid die wij bieden op onze scholen. De goede waarnemer
ziet bovendien de kleuren van de beide organisaties terug. Maar het kind staat centraal!
Ook alle scholen hebben een nieuw logo mogen ontwerpen dat is gebaseerd op dit
centrale bestuurslogo. Zij zullen dit zelf naar buiten brengen.
De nieuwe standplaats van bestuur en staf zal in Assen zijn. Het bestuursbureau in
Borger zal dan ook komen te vervallen. Op het bestuursbureau zal vanaf 1-1-2018
worden gewerkt met één team voor onderwijs en opvang, waarbij de werkzaamheden
van de stafleden van voorheen CONOD en COG Drenthe gaandeweg steeds verder
worden geïntegreerd.

De nieuwe adresgegevens worden als volgt:
Bezoekadres: Groningerstraat 96, 9402 LL Assen
Postadres: Postbus 167, 9400 AD Assen
E-mail: info@ckcdrenthe.nl
Website: www.ckcdrenthe.nl
Tel. onderwijs: 0592-346801 Tel. kinderopvang: 0592-409865
Wij verzoeken u de nieuwe naam en de nieuwe telefoonnummers in uw administratie aan
te passen (bij de gegevens van voorheen COG Drenthe) en de gegevens van CONOD te
verwijderen.
Meerwaarde van een fusie tussen CONOD en COG Drenthe
Dankzij deze fusie kunnen we kwalitatief hoogstaand onderwijs blijven verzorgen vanuit
de christelijke identiteit in de regio Midden-, Noord- en Oost-Drenthe. Een bestuurlijke
fusie biedt daarnaast mogelijkheden om een divers onderwijsaanbod in stand te houden
en de keuzevrijheid van onderwijs voor ouders te dienen. Beide organisaties kunnen
samen het christelijk onderwijs goed positioneren en zijn samen in het overleg met de
overheden een partij van betekenis. Beide besturen zijn financieel gezond en hebben
kwalitatief goede scholen. We kunnen van elkaar leren en elkaar verder versterken.
Kinderopvang in eigen beheer
COG Drenthe had al een eigen kinderopvangorganisatie. CONOD zal hierbij aansluiten
voor het vormen van kindcentra. Dankzij deze ontwikkeling op al onze scholen krijgen we
beter zicht op de ontwikkeling van de jongste kinderen en is er een doorgaande lijn met
de basisschool. De naam van de stichting COG Drenthe Kinderopvang zal uiteraard ook
worden gewijzigd in CKC Drenthe Kinderopvang.
Wat merken de scholen van de bestuurlijke fusie?
De scholen voeren hun jaarplannen verder uit in het huidige schooljaar. Dat wordt niet
anders door de fusie. De directeuren zullen gaan samenwerken in een groter
directieoverleg. Voor de intern begeleiders geldt dit eveneens. Voor het personeel
betekent het dat we een betere werving en selectie kunnen realiseren en in het kader
van de Wet Werk & Zekerheid een goede vervangingspool kunnen inrichten. Ook kunnen
we het personeel meer bieden op het gebied van mobiliteit, kennisdeling en scholing.
Wat merken ouders en kinderen van de bestuurlijke fusie?
Voor ouders en kinderen zal er niet veel veranderen. De scholen blijven immers gewoon
zoals ze er nu ook zijn. Wel kunnen we de dienstverlening vanuit het bestuurskantoor
naar onze scholen verbeteren. Daar zullen ouders en kinderen direct of indirect de
vruchten van kunnen plukken.
Wij hopen met CKC Drenthe een toekomstbestendige organisatie te hebben neergezet en
een goede samenwerkingspartner te blijven voor alle spelers in het werkveld. Wij
verheugen ons hierop!
Met hartelijke groet,
Albert Velthuis, bestuurder COG Drenthe, per 1-1-2018 voorzitter CvB CKC Drenthe Jacqueline
Mulder, bestuurder CONOD, per 1-1-2018 lid CvB CKC Drenthe

