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Voorwoord 

Kerst 

De laatste vrijdag voor de kerstvakantie vieren we samen Kerst en staan we stil bij de betekenis van Kerst. Het 

thema voor deze viering dit jaar is ‘Goed nieuws’.  

We hebben soms behoefte aan goed nieuws! Nieuws dat ons vrolijk maakt. De berichten die de diverse media 

uitzenden zijn niet altijd vrolijk makend. Steeds vaker ook merken we de gevolgen van de klimaatverandering in 

onze eigen omgeving. Droogte, hitte, hevige regen en overstromingen komen meer en meer voor. 

Maar, er zijn ook positieve verhalen. Oekraïners worden opgevangen. Vrijwilligers helpen huizen te isoleren. 

Dat is goed nieuws. 

Met kerst vieren we dat een kleine gebeurtenis tot een grote verandering kan leiden. De geboorte van een kind 

geeft hoop op een nieuwe toekomst. Dat gold voor Jozef en Maria, maar dat geldt nog steeds voor ons. Met 

kerst vieren we het goede nieuws dat Christus geboren is. 

Antwoord 

In deze wereld 

leven wij vol verlangen 

In het donker 

verlangen wij naar licht 

In verdriet 

verlangen wij naar troost 

In liefdeloosheid 

verlangen wij naar liefde 

mailto:lariks@csvvg.eu
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Het is nacht 

De engelen zingen 

We worden door de ster verlicht 

Er is een kind geboren 

Een nieuw mens 

Die de Liefde zal laten zien 

Antwoord op ons verlangen 

Namens het team van CS Vincent van Gogh Lariks, wens ik u fijne feestdagen toe. 

Kerstgala 

Afgelopen vrijdagavond was het op school groot feest. Na een aantal jaren kon de schoolclub samen met 

docenten weer een galafeest organiseren. Leerlingen in galajurk, korte jurk, pak met stropdas of vlinderstrikje 

kwamen vanaf 7 uur ‘s avonds naar school. De hele avond stond de dansvloer vol met dansende leerlingen. De 

sfeer was geweldig en ik denk dat iedereen heeft genoten van deze gezellige avond.  

Actie goede doelen 

Afgelopen weken hebben we ons door het organiseren van verschillende acties ingezet voor onze medemens. 

Zoals u in een eerder bericht hebt kunnen lezen hebben we samen aan de actie “Wij ruilen en geven weg” 

meegedaan. We hopen dat door het inzamelen van speelgoed kinderen een sinterklaascadeautje hebben 

mogen ontvangen. 

Evenals vorig jaar zamelen we in de laatste weken voor de kerstvakantie levensmiddelen in voor de 

voedselbank. 

Op donderdag 22 december hebben we samen met leerlingen een kerstmarkt georganiseerd, waarvan de 

opbrengst naar Kinderhulp gaat. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren tot 21 jaar die opgroeien in 

armoede. ’Doe mee en geef ze warmte’.  

Wat is het fijn om te merken dat we ons samen willen inzetten voor andere mensen in deze wereld. 

Huiswerk maken op school 

Bepaalde sportverenigingen bieden hun leden de mogelijkheid aan om gebruik te maken van de douches op de 

sportaccommodaties.  

Sinds dit schooljaar bieden wij in de middag huiswerkbegeleiding op school aan. Misschien zijn er ook 

leerlingen die zelfstandig huiswerk kunnen maken, maar thuis hiervoor geen rustige verwarmde werkplek 

hebben. Wij bieden aan alle leerlingen de mogelijkheid om tot 16.30 uur op een rustige warme plek in school 

hun huiswerk te maken. Mocht uw zoon/dochter hiervan gebruik willen maken, dan kunt U of uw zoon/dochter 

dit aan de mentor doorgeven. 

Bestuurlijke fusie 

Op vrijdag 2 december heeft u van onze bestuurder, Alice Vellinga, een brief over het voornemen bestuurlijk te 

fuseren ontvangen. Ook heeft u in de media hierover kunnen lezen. Op 6 december had ik een bijeenkomst 

met de ouders van het ouderpanel. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ook hierover gesproken. Misschien 

heeft het bericht bij u vragen opgeroepen.  

Zoals u in de brief hebt kunnen lezen blijft Vincent van Gogh Lariks in zijn huidige hoedanigheid bestaan. Dat 

geldt zeker voor onze christelijke identiteit, voor ons onderwijsaanbod en ‘Je mag zijn wie je bent’. Het 

voornemen heeft met name betrekking op het behoud van een breed onderwijsaanbod in Assen en omgeving. 
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We willen samen de diversiteit in het huidige onderwijsaanbod, vanuit een verschillende identiteit nu en in de 

toekomst behouden.  

Mocht u nog vragen hierover hebben, dan hoor ik dat graag van u. 

Electrische fiets 

De leerlingen die een elektrische fiets hebben kunnen de accu van de fiets op school in hun kluisje leggen. 

Soms laten leerlingen de accu op de fiets. Enige tijd geleden is er een accu van een fiets gestolen en ook 

afgelopen week is er weer één gestolen. Dat vinden we heel erg vervelend. Op de camerabeelden is niet altijd 

goed de dader te zien. Helaas kunnen we hier niet verantwoordelijk voor zijn. We adviseren iedereen dringen 

om de accu uit de fiets te halen en in een kluisje te leggen.   

Ina Everts, directeur CS Vincent van Gogh Lariks 

Wiskunde Estafette 
Eind november namen de leerlingen uit vwo 4 wiskunde D deel aan de Wiskunde Estafette op de Universiteit 

Twente om op een leuke en uitdagende manier met wiskunde bezig te zijn.  

CS Vincent van Gogh was met deze groep voor het eerst vertegenwoordigd bij de Wiskunde Estafette. De dag 

bestond uit lezingen, puzzelrondes, een bezoek aan de tentoonstelling IMAGINARY en natuurlijk de grootse 

Estafette waar leerlingen al hun creativiteit in de strijd gegooid hebben om zoveel mogelijk punten binnen te 

halen. Deze aftermovie geeft een mooie impressie van deze dag: https://youtu.be/hOlw4Ri64Uc. 

De leerlingen vonden het zeer geslaagd. Ondanks dat we geen prijzen in de wacht gesleept hebben, zijn er 

mooie resultaten neergezet. En… nu de leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt, willen ze unaniem 

volgend jaar de strijd opnieuw aangaan! 

 

H. Bronkhorst, docent Wiskunde 

https://youtu.be/hOlw4Ri64Uc
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Vacature Mediatheek 

Onze mediatheek (Locatie Lariks – HAVO/VWO) is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! 

De mediatheek (locatie ‘Lariks’) op de CS Vincent van Gogh is een ruimte waar men zelfstandig kan leren en 

informatie kan raadplegen en verwerken. De mediatheek beschikt over een bibliotheekgedeelte met ca. 10.000 

boeken, dvd’s en tijdschriften. Verder kunnen leerlingen gebruik maken van een groot aantal laptops en 

computers. 

Wij hebben behoefte aan nieuwe enthousiaste vrijwilligers die ons team voor één of meerdere dagdelen willen 

versterken. Op dit moment zijn er bij ons 9 vrijwilligers werkzaam. Wij zoeken nog vrijwilligers voor de 

woensdagochtend, vrijdagochtend en donderdagmiddag. Er is bij ons altijd één vaste medewerker aanwezig. 

Vindt u het leuk om met leerlingen om te gaan en heeft u enige affiniteit met computers? Dan kunt u contact 

opnemen met de heer W. Kuipers (0592-394869). 

De voornaamste taken bestaan uit: 

• het innemen en uitlenen van boeken; 

• gebruiksklaar maken van boeken (waaronder kaften, etikettering, etc.); 

• leerlingenregistratie ten behoeve van computergebruik; 

• het registreren van tijdschriften en kranten; 

• het ordenen van boeken. 

K. Bijl, teamleider 

Vrijwillige schoolkostenbijdrage cursusjaar 2022/2023 

Via deze weg wil ik u er attent op maken dat ouders die dit jaar nog geen schoolkostenbijdrage hebben 

betaald, in de week van 19 december een mail hebben ontvangen. Daarin is gevraagd of u nog een vrijwillige 

bijdrage wilt doen via onze webshop.  

Ook als u de jaarlijkse huur van het kluisje van uw zoon/dochter nog niet heeft besteld ontvangt u een mail. 

Afzender van deze mail is webshop@csvvg.eu.  

Bij sommige geadresseerden komt deze mail wellicht in de spam-box, vandaar dit extra bericht in de 

nieuwsbrief. Heeft u geen mail ontvangen, dan heeft u al een vrijwillige bijdrage betaald; dank daarvoor. 

M. Vonk, coördinator leermiddelen/webshop/financiële administratie 

Belangrijke data 

52/1       Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 
2023 

    

              

2 maandag 9-01-23   40 min. rooster tot 12.15 uur, daarna lln lesvrij  08.15 12.15 

    9-01-23   voorlichting profielkeuze vwo 3 - aula  19.00 20.00 

  dinsdag  10-01-23   40 min. rooster tot 12.15 uur, daarna lln lesvrij  08.15 12.15 

    10-01-23   voorlichting en meedraai groep 8 lln en ouders  19.00 21.00 

  woensdag 11-01-23 18-01-23 toetsweek 2 havo 4-5 en vwo 4-6     

  donderdag 12-01-23         

mailto:webshop@csvvg.eu
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  vrijdag 13-01-23   uitreiking Junior TTO certificaten 19.30   

              

3 maandag  16-01-23   MR 17.30 20.00 

    16-01-23   vakkenmarkt voor klas 3 en tl4  19.00 21.00 

  dinsdag 17-01-23         

  woensdag 18-01-23   slotdag toetsweek 2     

    18-01-23 23-01-23 BSM skireis havo 4 en vwo 4 - vertrek na de 
toetsweek  

    

  donderdag 19-01-23   uitloopmoment toetsweek 2  08.15 09.50 

  vrijdag 20-01-23   inleveren 1e versie PWS  17.00   

              

4 maandag 23-01-23   Cito kijk- en luistertoets Duits vwo en Frans havo     

  dinsdag 24-01-23   Cito kijk- en luistertoets Duits havo en Frans vwo     

  woensdag  25-01-23 28-01-23 Reis moderne natuurkunde naar CERN Genève (lln 
vwo6) 

    

    25-01-23   Cito kijk- en luistertoets Engels vwo     

    25-01-23   ASMUN 1e voorkeur obv beschikbaarheid locatie      

  donderdag  26-01-23         

  vrijdag 27-01-23   Open dag Lariks  16.00 20.30 

    27-01-23   Cito kijk- en luistertoets Engels havo     

              

5 maandag 30-01-23 3-02-23 online Bachelorweek RUG      

    30-01-23 3-02-23 uitwisseling leerlingen P3A naar Besancon Frankrijk     

  dinsdag 31-01-23         

  woensdag 1-02-23   inleveren profielkeuze klas 3 via DeDecaan.net en 
Zermelo  

uiterlijk 12.00 

  donderdag 2-02-23   Rotary beroepen voorlichting havo-vwo 4  19.00 20.30 

  vrijdag 3-02-23         

              

6 maandag 6-02-23 10-02-23 eerste week uitwisselingen havo-vwo 4 en tto (2e 
optie)  

    

  dinsdag 7-02-23   uiterlijke datum feedback 1e versie PWS  17.00   

    7-02-23   Junior Speaking contest school ronde (TTO2 en 
TTO3) 

19.00 21.00 

  woensdag  8-02-23   voorlichting en meedraai groep 8 lln en ouders  19.00 21.00 

  donderdag 9-02-23   studiekeuze workshops havo 4 10.00 14.00 

  vrijdag 10-02-23         
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  zaterdag  11-02-23   Open Dag Hanzehogeschool  10.00 16.00 

  zondag 12-02-23 17-02-23 Erasmus+ bezoek Berlijn 9 lln havo/vwo 3     

              

7 maandag  13-02-23   tweede optie week dagexcursie gymnasium 4-6     

    13-02-23 17-02-23 eerste week uitwisselingen havo-vwo 4 en tto     

    13-02-23 17-02-23 Brave new world tto klas 3, tijdens de lessen     

    13-02-23   deze week Art-project tto-havo 2     

    13-02-23   ioniserend stralingspracticum havo 5 en vwo 6 08.15 16.40 

    13-02-23   ouderpanel 19.30 21.00 

    13-02-23   TTO ouderplatform     

  dinsdag 14-02-23         

  woensdag 15-02-23 17-02-23 Ready to Riot NNT - alle klassen 3     

  donderdag 16-02-23   studiekeuze workshops vwo 5  10.00 14.00 

    16-02-23   Rotary havo-vwo 4 (optie 2)  19.00 20.30 

  vrijdag 17-02-23         

              

8 maandag  20-02-23 22-02-23 40 min. rooster alle leerjaren ivm 
leerlingbesprekingen klas 3-6 

    

    20-02-23 22-02-23 lln-besprekingen 3-6; lessen blijven staan, docent 
geeft aan wanneer een les moet vervallen 

12.15 17.00 

    20-02-23   DR 17.30 20.00 

  dinsdag 21-02-23         

  woensdag 22-02-23         

  donderdag 23-02-23         

  vrijdag 24-02-23   deadline inleveren definitieve versie PWS  17.00   

              

9       Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023     

 


