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Opening kruispunt Buinerveen
Na de officiële opening van het vernieuwde kruispunt in Buinerveen op
22 september, gaan we morgenmiddag 19 oktober, van 13.30 uur tot
14.30 uur, met de kinderen van groep 5 t/m 8 bloembollen planten rond
het kruispunt. Ook de kinderen van School 75, de bewoners en de
burgemeester zullen helpen. Ook ouders zijn van harte welkom.
De vraag vanuit de organisatie is of de kinderen een schep, voorzien
van naam, mee willen brengen. Gezien de werkzaamheden is het
handig om op laarzen te komen.
We gaan er op de fiets naar toe.

Bericht uit de plusklas van juf Femke

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. We werken daar aan verschillende
uitdagende projecten. Tijdens het eerste project spelen we het
‘beschavingenspel’. De leerlingen werken in groepjes samen en
moeten hun beschaving steeds verder ontwikkelen en uiteindelijk de
Gouden Eeuw proberen te bereiken. We hebben het bijvoorbeeld
over de ontwikkeling van taal, religie, handel enz. Verder werken we
aan verschillende open opdrachten waarbij creativiteit centraal
staat. We hebben bijvoorbeeld een tekening bedacht en ontworpen
zoals Escher die maakte.

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
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Agenda
18-10 Mieke komt dansen met
groep 6/7/8
18-10 Jacqueline ’s middags
afwezig, Pauline groep 6/7/8
19-10 Bloembollen planten
groep 5 t/m 8, 13.30 – 14.30 uur
22-10 t/m 26-10 Herfstvakantie
30-10 Luizencontrole
30-10 Pauline directieoverleg,
Rona groep 6/7/8
06-11 Mieke komt dansen met
groep 1/2
08-11 Audit
10-11 Oud papier

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 en neem voor
29 oktober contact met ons op.
voorzitter GMR
Frank de Ronde ( voorzitter )
Corien de Wolff ( secretaris)
0636287474

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

Audit

Op donderdag 8 november komen drie leden van het auditteam
van CKC Drenthe onze school bezoeken. Zij zullen in alle groepen
een les bijwonen en de beleidsdocumenten bespreken met de
directeur en de intern begeleider. Omdat we de kwaliteit van ons
onderwijs graag hoog willen houden, is het goed dat drie collegadirecteuren onze school met een kritische blik onder de loep nemen.
Dat geeft ons de mogelijkheid om naar aanleiding van hun
bevindingen nog beter te worden!

Bijbelrooster
29 oktober t/m 2 november 2018
Het volk trekt verder, Numeri 10:11-36
Twaalf verkenners, Numeri 13:1-33
Mirjam en Aäron sterven, Numeri 20:1-13 + 22-29
5 t/m 9 november 2018
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De doortocht door de Jordaan, Jozua 4:4-98 t/m 12 oktober 2018
Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 8 november.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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Tess, de winnaar van de voorleeswedstrijd

Kleuternieuws
Letterkoffer: Sanne
Letter: L
Thema: Lampion

