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Vrijdag was er weer een persconferentie en werden nieuwe 

maatregelen afgekondigd. De  belangrijkste maatregelen voor ons 

hebben we direct met u gecommuniceerd: mondkapjes in de gangen 

vanaf groep 6 en 2x per week preventief testen voor kinderen vanaf 

groep 6 en voor medewerkers.  

Verder is er nieuws over het zgn. snottebellenbeleid: bij duidelijk 

verkouden en een snottebel: eerst testen bij de GGD. 

Fijn om te zien dat nagenoeg de meeste kinderen vanmorgen direct 

al een mondkapje droegen. Ook fijn om te merken dat de meeste ouders de nieuwe 

richtlijnen erg serieus nemen en ons direct bellen of mailen om te melden dat hun kind 

thuisblijft of eerst getest gaat worden. 

Er zijn ook ouders die ons melden of verzoeken om in gesprek te gaan over de 

maatregelen omdat zij daar anders over denken. Dat mag, maar op deze verzoeken en 

uitnodigingen gaan wij niet in: De maatregelen zijn een gevolg van het beleid van de 

overheid om Corona onder controle te krijgen, dat voeren wij uit. Een mailbericht of 

telefoontje van u hierover zullen wij dan ook uitsluitend ter kennisgeving aannemen.  

Op dit moment moeten wij alle zeilen bijzetten om de groepen zo goed mogelijk te 

kunnen blijven bemannen, graag uw begrip hiervoor.  

 

Gisteren was het de Eerste Advent. In de kerken ging de eerste kaars aan. 

Ook op school gaat de eerste kaars aan in de onderwijsgroepen. Advent 

betekent uitzien naar het Kerstfeest. Het is nog ver weg maar toch mag er 

een lichtje aan. Op weg naar het Kerstfeest zullen er steeds meer kaarsen 

aangaan, elke week eentje meer. De verhalen van ons godsdienstonderwijs 

vertellen dat ook; Het thema deze week is Kom maar, we maken ons klaar 

om op weg te gaan naar het Kerstfeest. De verhalen die deze week verteld 

worden komen uit Ruth 1: Noömi en Ruth gaan terug naar 

Israël.  
Ruth gaat daar werken op het land.  

Bij de Adventvieringen hoort ook een projectlied. Dit jaar gebruiken wij 

Advent is kijken naar wat komt. Deze week couplet 1, daarna elke week 

een couplet erbij.  

 

 Natuurlijk is er voor de kinderen eerst een ander feest, daarover leest u verderop in 

deze nieuwsbrief. 

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 luisteren de kinderen naar het verhaal:  

Ruth en Noömi gaan op reis. Ruth 1.  

Noömi gaat na jarenlang in het buitenland te hebben gewoond weer 

terug naar haar geboorteland. Haar schoondochter Ruth blijft bij haar 

en gaat mee.  
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Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Kind op 

Maandag. 

Deze week: Kom maar. Noömi gaat naar Bethlehem en Ruth gaat 

met haar mee. “Kom maar”, zeggen ze tegen elkaar. Samen gaan ze 

op zoek naar een nieuwe toekomst. In Bethlehem mag Ruth aren 

zoeken op het land van Boaz. Zo wordt in Bethlehem zichtbaar dat 

God voor mensen zorgt. Bijbel: Ruth 1: 14-22 en 2: 1-17. 

 
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. 

Hiernaast kunt u de regel lezen voor komende week. 

We hebben het dan over de volgende stappen:   

- Neem de kortste route naar de wc.   

- Draai het kaartje om/ Doe de wc-ketting om.  

- Trek de wc door en controleer of je de wc netjes achterlaat.  

- Was je handen  

Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 

Sinterklaas 

Afgelopen week mochten de kinderen op de Scharmhof de schoen zetten. Dat hebben we 

geweten; in een aantal groepen was de rommelpiet weer geweest en was het een 

ontzettende puinhoop!  

Komende vrijdag vieren wij de verjaardag van de Sint in de verschillende groepen. 

Omdat er extra beperkende maatregelen zijn (in verband met Corona) komt Sint dit jaar 

niet op de parkeerplaats aan. Hoe en hoe laat hij naar De 

Scharmhof komt, is ons niet bekend maar net als afgelopen jaar  

is er dit keer geen feestelijk onthaal buiten……. 

Ook voor de oudste groepen moet er rekening gehouden worden 

met beperkingen: kinderen moeten zelf hun surprise naar 

binnen brengen. Hiervoor mogen er geen ouders de school in 

komen. Zorgt u ervoor dat het formaat van de surprise dus 

makkelijk te hanteren blijft?  

Dan kregen we nog wat vragen over de tijden op 3 december; 

de kinderen gaan die dag gewoon naar school. We verwachten ze net als anders om 

08.30 uur in de klas en om 14.00 uur gaan ze weer naar huis of naar de BSO. 

We maken er een gezellige dag van! 

Welkom 

Bij het KDV heten we Isajah en Saliham welkom. We hopen dat jullie 

een goede tijd tegemoet gaan.  

                                                     Kerstcircuit 

Ook dit jaar organiseren we voor de kinderen weer een kerstcircuit. 
We houden daarbij rekening met de coronamaatregelen.  
In de periode van woensdag 8 december t/m dinsdag 14 

december zullen er in alle groepen drie activiteiten plaatsvinden: 
- Er zal een kerstbakje gemaakt worden.  
- Er wordt een kerstlichtje gemaakt. 
- De kinderen kijken samen in de groep naar een kerstfilm. 

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


Voor het kerstbakje nemen de kinderen zelf van huis de volgende materialen 

mee in een plastic tas: een potje/bakje met daarin vochtig oase, verschillende groene 

takjes, een kaars en versieringen. 
Op Social Schools zal de leerkracht u informeren op welke dagen uw kind de 

verschillende activiteiten gaat doen. Zo weet u op welke dag uw kind de materialen voor 

het kerstbakje moet meenemen.    

Wij willen u ook vragen om extra groen mee te nemen naar school. Dit kunt u vanaf 

maandag 6 december inleveren. Zowel op het onderbouwplein (gele deur) als op het 

bovenbouwplein (blauwe deur) staat een boodschappenkar waar u het groen in kunt 

doen. Bij voorbaat bedankt.  

Vanuit de ouderraad 

Afgelopen donderdag heeft de OR vergaderd. Dit keer ging het over de voorbereidingen 

van het Sinterklaasfeest en de kerstactiviteiten. Beiden gaan (net als vorig jaar) op een 

minimale manier gevierd worden. Daarnaast hebben we het gehad over de 

ouderbijdrage, die wij 2x per jaar innen om activiteiten zoals Sinterklaas, kerst en 

schoolreisjes te kunnen bekostigen. Hierover binnenkort meer informatie. 

 

Heb je vragen over activiteiten van de OR? Neem contact met ons op 

via OR.descharmhof@ckcdrenthe.nl of spreek ons gerust aan op het schoolplein! 

 

Hartelijke groet, de ouderraad: 

Jannie Hendriks, Sandra Fokkens, Simone Seubring, Daphne Kleine, Carmen Smit, Anje 

Hillenga, Pamela Timmer, Karin Balk en Marina Speelman. 

Kerstroute in Peelo 

 

Een aantal mensen in Peelo hebben de handen ineen geslagen om in deze 

tijd iets moois te organiseren.  

Vrijwilligers van de kerk in Peelo en vrijwilligers van de 

activiteitencommissie van het Markehuus hebben samen het plan opgevat 

om een lichtjestocht uit te zetten, die in de week voor de Kerst elke dag 

gelopen kan worden. 

Voor deze lichtjestocht zijn veel potjes nodig, daarom willen we u vragen 

om glazen potjes te verzamelen. De maat van deze potjes doet ertoe: de 

zgn. Olvaritpotjes zijn te klein, er wordt gevraagd naar zgn.groentepotjes en jampotjes. 

De potjes graag aanleveren zonder etiketten en deksel. De potjes mogen mee naar 

school genomen worden en ingeleverd bij de leerkrachten. Dit kan tot en met vrijdag 17 

december. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vrijdag vieren we het Sinterklaasfeest op de Scharmhof 
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