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BORGHJOURNAAL (6)   

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

 

Deze maand: 

6 febr. Inschrijven oudergesprekken 

7 febr. Juf Marjon is jarig 

10 febr. Juf Cathlene is jarig 

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

13 febr. Gezonde leefstijltasjes  (groep 3) 

13-16 febr. Oudergesprekken (gewijzigde data!) 

23 febr. Leerlingenraad 

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

25 febr. t/m  

5 mrt. 

 

Voorjaarsvakantie 

7 mrt. Adviesgesprekken V.O. groep 8 

9 mrt. Schoolraad 

10 mrt. Borghjournaal (7) 

 

Oudergesprekken 

Maandag 6 februari kunt u zich digitaal 

inschrijven voor de oudergesprekken in 

de week van 13 t/m 16 februari. Dit is 

voor groep 1 t/m 7. Voor groep 8 zijn de 

adviesgesprekken voor het Voortgezet onderwijs 

op dinsdag 7 maart gepland. Hier krijgen de 

ouders van groep 8 een aparte uitnodiging voor.  

 

Kunst & Cultuur 

In deze periode zijn er leskisten beschikbaar (vanuit 

Kunst & Cultuur Drenthe) met Drentse 

volksverhalen voor groep 3/4. Op 

vrijdag 10 februari is er een gastles in 

deze groepen over deze verhalen.  

 

Leerlingenraad 

De vertegenwoordigers van 

de klassen komen 

donderdag 23 februari 

weer bij elkaar om te 

bespreken wat er leeft in de 

verschillende groepen en waar we als school nog 

aan kunnen werken. Het verslag van deze 

vergadering wordt in elke groep voorgelezen, 

zodat iedereen weet wat er behandeld is tijdens de 

leerlingenraad.  

 

Gezonde leefstij l(tasjes) 

Samen met de gemeente en de 

combi-coach zijn we al een 

tijdje bezig om de gezonde 

leefstijl te promoten. Op 

maandag 13 februari wordt dat 

onder andere zichtbaar in het uitdelen van 

gezonde leefstijltasjes voor de kinderen van groep 

3. Een feestelijke gebeurtenis waarbij de wethouder 

ook aanwezig zal zijn. Door verschillende 

organisaties (die de gezonde leefstijl omarmen) is 

deze tas gevuld met praktische dingen voor de 

kinderen en materialen om over na te denken. 

 

Goede doelen 

Na overleg in het team hebben we besloten om 

het maandaggeld te vervangen voor het steunen 

van projecten die rechtstreeks met kinderen (in 

armoede) te maken hebben. We denken hierbij aan 

doelen die vooral praktisch en tastbaar zijn, zoals: 

sinterklaasacties, de 

kinderpostzegelactie, project 

schoenmaatjes (voorheen ‘actie 

schoenendoos’) of acute hulp bij 

rampen (zoals de inzameling voor 

de Oekraïne).  

We denken zo het omzien naar 

elkaar en de ander (dichtbij of ver weg) op een 

andere manier praktisch handen en voeten te 

kunnen geven. 

 

Schoolraad 

Donderdag 9 maart vergadert de schoolraad weer 

over praktische punten en beleidszaken van onze 

school. 

 

Voorjaarsvakantie 

Van zaterdag 25 februari tot en met zondag 5 

maart hebben we voorjaarsvakantie. 
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Samenvatting ouder- en leerling-tevredenheidsenquête : 

Voor de kerstvakantie is op alle scholen van CKC Drenthe een ouder- en leerling-tevredenheidsenquête uit-

gezet door bureau DUO onderwijsonderzoek & advies. Inmiddels zijn de resultaten gedeeld met alle scho-

len. We zijn heel blij met de uitslag en het vertrouwen dat uit deze enquête blijkt. En we zijn ook best wel 

een beetje trots… Dit betekent echter niet dat we achterover gaan leunen. Gelukkig zijn er door ouders ook 

punten aangegeven die onze aandacht behoeven en waar we wat mee willen/moeten doen. In het team 

zullen we positieve feedback gebruiken om onze sterke punten te behouden of uit te breiden en de aan-

dachtspunten zullen we inzetten om onze school verder te verbeteren. 

Voor alle respons hartelijk dank! Hieronder de samenvatting vanuit beide onderzoeken:  

 

Leerling-enquête (groep 6, 7, 8) resultaten: 
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Ouderenquête (respons 48%) resultaten: 
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Van derden: Vacature schoolschoonmaker (m/v)  

Het bestuur van het dorpshuis van het MFA Hunzehuys is per 

1 maart 2023 op zoek naar een schoolschoonmaker (m/v).  

Het gaat om een aanstelling voor 6 uren per week.  

De werkzaamheden zullen vooral plaatsvinden in de boven-

bouwlokalen, hal en andere ruimtes van C.K.C. de Borgh.  

Bent u geïnteresseerd: Neem dan contact op met dhr. Luc Zwaneveld (beheerder het Hunzehuys): 

beheer@hethunzehuys.nl of 0599-820995 

 

 

Van derden: Voedselkast 
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