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De laatste loodjes 
Het aftellen voor de zomervakantie is weer begonnen.......   

Nog 3 weken te gaan en de zomervakantie gaat beginnen. Drie 

weken waarin we nog veel kunnen leren en waarin we gaan 

kennismaken in de nieuwe groep, bij je nieuwe meester of juf. 

Donderdag 7 juli is er tussen 13 en 14 uur tijd om hier een kijkje 

te nemen. De indeling is bijna rond, nieuws hierover verwachten 

we aan het einde van deze week. 

Babynieuws 

Dan is er weer babynieuws te melden: juf Marion is bevallen van 

een prachtige dochter die luistert naar de naam June Tessa. We 

feliciteren juf Marion, Arjan en Levi van harte met deze 

gezinsuitbreiding! 

Leesfestijn 
Donderdag30 juni is het tijd voor een feestje: we 

houden dan onze jaarlijkse boekenmarkt waarbij je 

boeken kunt verkopen maar nog beter: ook zelf kunt 

kopen, zodat je lekker kunt lezen in de vakantie. Zie 

verder in deze nieuwsbrief.  

Nog meer lezen? Ga eens lekker naar de bieb. 

Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de 

bieb. Een bezoekje aan de bibliotheek Assen is sowieso 

een feestje: vaak is daar van alles te beleven.  

 

Godsdienstige vorming 

Bij de kleuters vertellen we vanuit de Prentenbijbel. De 

Prentenbijbel is een dik prentenboek vol Bijbelverhalen geschreven 

in eigentijdse, kindgerichte taal. Deze week: Alles wordt nieuw. 

In een bijzonder Bijbelboek staat beschreven hoe de aarde ooit 

helemaal nieuw en mooi zal worden: Een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde. Prachtig is het daar. Johannes ziet al die mooie 

dingen; een stad met straten van goud en niemand wordt daar 

ooit ziek of gaat er dood. Niemand heeft honger en iedereen is 

aardig en vriendelijk voor elkaar. Johannes schrijft dit allemaal op 

in het boek Openbaringen. 
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Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Kind op 

Maandag. 

Deze week: Waar ben je veilig? David is op de vlucht voor 

koning Saul en gaat naar het profeten huis. De soldaten die daar 

komen, en later ook koning Saul, raken in vervoering zodat ze 

David niet kunnen arresteren. Jonathan, de zoon van de koning, 

helpt David door te onderzoeken of de kust veilig is. Daarna 

vlucht David verder door het land. Bijbel: 1 Samuel 19: 18-24 en 

1 Samuel 20 en 21.  

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. 

Elke veertien dagen staat er een gedragsverwachting 

centraal. Deze laatste weken werken we aan doelen 

die voor de kinderen nog moeilijk kunnen zijn. Dit 

kan voor elke groep anders zijn. 

                                            Zomerleesfestijn 

 

Zomerleesfestijn 2022 

Welkom!!  
Boeken kopen en verkopen, bijpraten, ontmoeten, drinken, eten, 

spelletjes spelen én natuurlijk lezen!  

Wanneer? Donderdag 30 juni 2022 14.00- 15.00u  

Waar? Onderbouwplein Scharmhof 

 

Zin om boeken te verkopen (a 0,50 ct per stuk)? Geef je op via het mailadres van juf 

Gera.  

Verkopers: Als het misschien warm weer gaat worden, denk dan aan extra water en een parasol! 

Zin om live jouw instrument te bespelen? Stuur juf Henriette een mailtje: 
h.ijszenga@ckcdrenthe.nl 

Hartelijke groet, namens de voorbereidingscommissie, juf Gera g.geleijns@ckcdrenthe.nl 
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                                            Verloren 

Senne uit groep 3A is zijn zilveren ring kwijt (kinderring)en wij hopen dat 

iemand hem gevonden heeft of dat hij gevonden wordt. Senne zal er heel 

blij mee zijn. De ringt lijkt op het plaatje hiernaast. 

 

 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023 

De schoolvakanties en studiedagen zijn bekend voor het nieuwe schooljaar. Noteert u 

deze vast. 

 Vakantie: Eerste dag    Laatste dag    

Herfstvakantie    15 oktober 2022  23 oktober 2022  

Kerstvakantie    24 december 2022  8 januari 2023   

Voorjaarsvakantie    25 februari 2023  5 maart 2023  

Paasvakantie    7 april 2023  10 april 2023   

Meivakantie    22 april 2023   7 mei 2023   

Hemelvaart    18 mei 2023  19 mei 2023* 

Pinkstervakantie   29 mei 2023      

Zomervakantie    22 juli 2023   3 september 2023  

NB de peutergroep is op vrijdag 19 mei wel gewoon open. 

 

 

Studiedagen voor de onderwijsgroepen: 

Maandag 3 oktober 2022 

Woensdag 7 december 2022 

Dinsdag 7 februari 2023 

Dinsdag 11 april 2023 

Donderdag 15 juni 2023 

Woensdag 5 juli 2023 

Vrijdag 21 juli 2023 

Lesdagen tot 12.00 uur: 

Vrijdag 23 december 2022 

Vrijdag 21 april 2023 

 

Van buiten 

 
 

 

 

 


