
Pagina | 1  

 

BORGHJOURNAAL (5)   

Nieuwsbrief van C.K.C. de Borgh (35s te  jaargang)         

 

Deze maand: 

25 jan. Juf Karin jarig 

30 jan. Studiedag / kinderen vrij! 

3 febr.  Loopspel groep 3 en 4 

3 febr. Borghjournaal (6) 

10 febr. K&C: Drentse verhalen (gr. 3 en 4) 

13-16 febr. Oudergesprekken (gewijzigde data!) 

24 febr. Eerste rapport mee (gr. 3 t/m 8) 

 

Studiedag / kinderen vrij 

Op maandag 30 januari gaan we 

als team samen om tafel en kijken 

we naar toetsen, toets-resultaten 

en buigen we ons over het vak studievaardigheden. 

De kinderen zijn deze dag vrij en hebben dus een 

extra lang weekend.  

 

Kunst & Cultuur 

In samenwerking met Kunst & Cultuur Drenthe zijn 

er in ons lesprogramma momenten 

dat we extra aandacht besteden 

aan kunst en cultuur. Zo zullen er in 

januari en februari leskisten voor de 

groepen zijn met onderwerpen als: 

het nieuwe oude huis (groep 1/2), Drentse 

volksverhalen (groep 3/4), ontdek de prehistorie 

(groep 6/7A en 7B/8). Ook is er op vrijdag 10 

februari een gastles voor groep 3 en 4 over 

Drentse volksverhalen. In de loop van het jaar 

volgen nog meer voorstellingen en excursies in het 

kader van K&C. 

 

Loopspel (groep 3 en 4) 

Groep 3 en 4 gaan op vrijdag 3 

februari meedoen met het 

loopspeltoernooi georganiseerd 

door onze combi-coaches. Een 

leuk sportief spel om samen te 

spelen met en tegen andere 

scholen. Via de social schools-app krijgen ouders 

van deze groepen meer informatie. 

 

 

Goede doelen 

We hebben de laatste jaren gemerkt dat sparen 

voor een goed doel (Plan International bijv.) op de 

maandag bijna niet meer gebeurt. Misschien is het 

niet bij iedereen bekend of besteden we op school 

te weinig aandacht hier aan en is het 

wellicht ook niet meer zo van deze tijd 

om kinderen met geld over straat te 

laten gaan. Ook hebben de corona-jaren 

bijgedragen aan een afname.  

We zullen ons als team beraden of we het 

‘maandaggeld’ een nieuwe stimulans geven of dat 

we als school meer richting specifieke, tastbare 

projecten zoals Pakhuis 51, actie schoenendoos of 

andere incidentele acties zoals de hulp voor 

Oekraïne afgelopen jaar gaan.  

 

Wijziging oudergesprekken/rapport 

Om alle gegevens van observaties en  

toetsen in januari goed te kunnen 

verwerken en analyseren hebben we 

iets meer tijd nodig. Daarom hebben 

we de oudergesprekken een weekje naar achteren 

geschoven, dit geldt ook voor het eerste rapport 

(nog wel voor de voorjaarsvakantie).  

Dit zijn de nieuwe data: 

Vanaf 6 februari kunt u zich inschrijven voor de 

oudergespreksweek van 13 – 16 februari.  

Het rapport gaat mee op vrijdag 24 februari  

 

Kansencoach 

Hallo allemaal….Een nieuw gezicht … 

Vanaf januari ben ik nieuw bij jullie 

op school. Ik ben als Kansencoach 

aan het schoolteam toegevoegd en 

ik wil me graag even voorstellen. 

Ik ben Esther Vasse, ik ben 43 jaar 

oud, inmiddels 15 jaar gelukkig 

getrouwd en samen hebben we twee zoons (één 

van 15 jr en één van 13 jr). We wonen in Assen. 
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Op maandag zal ik in het gebouw aanwezig zijn. Ik 

ben dan beschikbaar voor vragen van leerkrachten, 

ouders en kinderen.  

Binnen het project Kansen 4 Kinderen wordt er 

gewerkt vanuit de centrale vraag hoe ouders, 

leerling en school kunnen samenwerken om de 

leerling weer toe te laten komen aan het optimaal 

ontwikkelen van zijn/haar talenten. Zie ook 

www.kansen4kinderen.nl. 

Wellicht herkennen jullie het wel: dat je soms wat 

zorgen hebt over de ontwikkeling van je kind(eren), 

dat je puzzelt met de opvoeding of dat je je 

afvraagt hoe je iets het beste samen met de school 

kunt oppakken. Dit zijn vragen waarover ik mee 

kan denken. Door samen (school, ouders, leerling) 

te kijken wat er mogelijk aan de hand kan zijn en 

wat zou kunnen helpen. 

De vragen en dus ook de oplossingen kunnen zeer 

uiteenlopen, er is veel mogelijk. Kom vooral eens 

langs of spreek me aan, praten we dan verder.  

 

Vriendelijke groet, Esther Vasse 

 

 

Van derden: 

Veel mensen hebben op dit moment te maken met problemen als gevolg van de hoge energieprijzen en de 

gestegen kosten voor levensonderhoud. Gelukkig zijn er mogelijkheden vanuit de gemeente en de regering 

om daarin hulp te geven en te ondersteunen. Daarover is te lezen in “Week in week uit” bij de 

gemeenteberichten. Ook zijn er speciale acties zoals bv Pakhuis 51 in de Sinterklaasperiode.  

Soms zijn er situaties waarin die hulp niet toereikend is. Dan is het goed om te weten dat er vanuit de diaconie 

van de Protestantse Gemeente in Borger ook mogelijkheden zijn om ondersteuning te bieden. Te denken valt 

bv aan extra uitgaven ivm schoolgaande kinderen. De hulpvraag zullen we dan altijd goed 

bekijken en eventueel in overleg gaan met de gemeente. Voor meer informatie kunt u 

terecht bij de directeur van de school. Ook kunt u contact opnemen met Adrie Mechielsen, 

penningmeester van de diaconie van de Protestantse Gemeente Borger (0599-235706).  

 


