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Beleven van je 

eigen planeet 
Deze periode staat het 

project Beleven van je 

eigen planeet centraal in 

alle onderwijsgroepen. 

Groep 5a is druk bezig 

om een topmotionfilmpje 

te maken over 

waterbeheersing. 

 

 

 

 

Palmpasen 

Deze week besteden we in alle groepen alle dagen aandacht 

aan Palmpasen. Komende zondag is het Palmpasen en in de 

aanloop hiernaartoe wordt in alle klassen stil gestaan bij de 

symboliek van deze Palmpaasstok.  

 

 

 

 

Godsdienstige vorming 
Bij de kleuters vertellen we vanuit de Prentenbijbel. De 

Prentenbijbel is een dik prentenboek vol Bijbelverhalen geschreven 

in eigentijdse, kindgerichte taal. Zo af en toe staat een verhaal dat 

we aan de kinderen willen vertellen niet in de Prentenbijbel en 

maken we gebruik van andere kinderbijbels. Deze week wordt er 

een verhaal gelezen uit de Vertelbijbel. De maaltijd kan beginnen. 

Het is de laatste avond dat Jezus en zijn leerlingen samen bij 

elkaar zijn. Jezus verteld dat hij gaat sterven omdat er mensen zijn 

die een hekel aan hem hebben. Ook één van zijn vrienden. 

mailto:descharmhof@ckcdrenthe.nl
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/palmpasenstok#:~:text=De%20palmpasenstok%20is%20met%20veel,van%20Christus%20op%20Goede%20Vrijdag.


 

Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Kind op 

Maandag. 

Deze week: Stopt het hier? Stadhouder Pilatus verhoort Jezus, maar 

kan niets vinden waaraan hij schuldig zou zijn. Onder druk van het 

volk wordt hij uiteindelijk toch veroordeeld tot de dood. Jezus wordt 

bespot en vernederd en uiteindelijk aan het kruis gehangen. Daar 

sterft hij. Is nu alles voorbij? Bijbel: Johannes 18: 28-40 en 10: 1-37. 

 

 

Positive Behaviour Support 
Op ons Kindcentrum werken we met gedragsverwachtingen. 

Voor lang niet alle kinderen is het vanzelfsprekend wat er van 

hen verwacht wordt. Daarom bespreken we dit in de groepen 

en wordt goed gedrag aangeleerd. 

 

De regel van de komende veertien dagen is: Gebruik je blokje 

en werk rustig door tot je hulp krijgt. 

Misschien verwondert deze regel u; vroeger staken de 

kinderen hun vinger op of stonden in een rijtje bij het bureau 

van de leerkracht te wachten tot zij aan de beurt waren. 

Tegenwoordig gaat dat anders: geen geloop meer door de 

klas en ook niet stoppen met werken tot je geholpen wordt. 

De leerlingen hebben (vanaf groep 3) allemaal een blokje op 

de tafel tijdens het zelfstandig werken. Dit blokje heeft 

verschillende kanten. Zo kun je laten zien dat je een vraag 

hebt (dan werk je wel door maar je slaat even een stukje van 

je werk over, juf of meester komt vanzelf langs), dat je niet gestoord wilt worden (omdat 

je lekker aan het werk bent) of dat jij voor hulp gevraagd kan worden (door een andere 

leerling). Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 
 

Studiedag 11 april 

Op de dinsdag na Pasen heeft het team 

van de onderwijsafdeling weer een 

studiedag. Dat betekent dat de kinderen in 

de groepen 1 t/m 8 nog een dagje langer 

vrij zijn. De leerkrachten gaan die dag aan 

de slag met de leerlijnen taal, de 

Diatoetsen evalueren en het nieuwe 

Jeeloproject vormgeven.  

 

Vrijwillige ouderbijdrage   
Volgende week incasseren wij weer de vrijwillige ouderbijdrage. Mocht u geen machtiging 

hebben afgegeven, dan ontvangt u per mail een factuur.  

De ouderbijdrage is € 45,-- per kind per schooljaar en dit incasseren wij in 2 delen van 

€22,50, in oktober en in april. Dit bedrag is hard nodig om activiteiten zoals een 

schoolreis te organiseren. De school heeft namelijk niet zelf de middelen om deze uitjes 

te betalen. Wij vragen u daarom (als het u lukt) de vrijwillige bijdrage te betalen. Wilt u 

wel betalen, maar lukt dit door omstandigheden niet, dan kunt u hierover in gesprek met 

Saskia Prakken, zodat u samen kunt kijken naar een oplossing.  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifq8ycttPdAhWGM-wKHToEC0cQjRx6BAgBEAU&url=https://cbsdearkbarendrecht.nl/voor-ouders/ouderinformatie/bijbelrooster/&psig=AOvVaw1eSvg4vsKPNhkCiv46gr7B&ust=1537871040634607


BETT beurs Londen 
Deze week gaat er een grote groep medewerkers 

van CKC Drenthe samen naar de BETT beurs in 

Londen. De BETT beurs is een beurs over 

onderwijs en technologie. Onze o(onderwijskundig) ICT-ers, juf Mirthe en juf Marion, 

nemen namens de Scharmhof hieraan deel.  

 

Meedoen is 

belangrijk  
Voor kinderen is 

het belangrijk om 

mee te kunnen 

doen met 

feestjes, sport en 

muzieklessen. 
Maar in een 

aantal gezinnen is 

niet genoeg geld, 

zeker niet als het 

gaat om meer 

kinderen. 

Gelukkig heeft de 

gemeente Assen 

het Kindpakket. 

In de folder die 

alle gezinnen deze 

week krijgen, 

leest u er meer 

over. Ook als u 

denkt: dat geldt 

niet voor ons, 

denk dan eens 

aan een andere 

en geef de folder 

door. 

 

 

 

 

 

 



Kunst en cultuur 
Er staat een nieuw aanbod voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 klaar! 

Dit keer is het Thema: Kunst en Cultuur 

Het opgeven voor deze workshops is verplicht, en dat kan via https://aan-assen.nl 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faan-assen.nl%2F&data=05%7C01%7Ch.holvast%40ckcdrenthe.nl%7C75b3c221450f48be98c308db29e04649%7C03fe0654e03d4cc1851b259c2b39a89f%7C0%7C0%7C638149816183672893%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a3R4vOtRRHbDCT9kPLqdlS3veoDcvWZTCZv1MHvnNz0%3D&reserved=0


 


