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Fotograaf 
De komende dagen is de schoolfotograaf op ons kindcentrum. 

Er worden foto’s genomen van de kinderen van de groepen 1 

t/m 8 en op woensdag van de peuters. Na schooltijd bent u 

van harte welkom om met broertjes en zusjes of broers en 

zussen foto’s te laten maken. De verdeling is als volgt:  

Maandag 14.00 – 14.30 achternaam begint met A t/m G  

Maandag 14.30 - 15.00  achternaam begint met  H t/m N  

Dinsdag 14.00 – 14.30 achternaam begint met O t/m T  

Dinsdag 14.30 – 15.00 achternaam begint met U t/m Z 

 

Hiervoor kunt de groene deur bij de kleuters gebruiken. De fotograaf maakt de foto’s in 

het speellokaal. Klaar? Dan vragen we u te vertrekken door de nooddeur in het 

speellokaal. 

 

Eindtoets resultaten 

Vorige week zijn de eindtoetsresultaten binnen gekomen. Met enkele 

ouders is contact geweest over de uitslag. Vandaag krijgen al onze 

achtste groepers de uitslag in een envelop mee naar huis.  

Luizencontrole 

Al langere tijd is er weinig animo voor ons kriebelteam. Hierdoor heeft de 

ouderraad besloten te stoppen met het aanbieden van deze service. Dat 

betekent dat we u vragen zelf regelmatig het hoofd van uw kind (kinderen) te 

controleren op neten en/of luizen. Constateert u één van deze’ fijne’ beestjes? Dan graag 

een berichtje naar de pedagogisch medewerkster of leerkracht zodat de andere ouders 

geïnformeerd kunnen worden en een uitbraak in de groep voorkomen kan worden.  

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: Jezus gaat naar de hemel.   

A.s. donderdag, Hemelvaartsdag, is voor ons een vrije dag .De dag 

hoort nog bij ‘witte donderdag’; ‘Goede vrijdag’; ‘Stille zaterdag’ en 

Pasen. De naam zegt het al; we denken er aan dat Jezus naar de 

Hemel is gegaan en niet langer op de aarde rondwandelde. (Zoals 

hij een poosje na zijn opstanding uit de dood nog af en toe wel 

deed; hij ging zijn discipelen nog opzoeken en wandelde een stukje mee met de 

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

Maandag. 

Deze week: Verder dan je kijken kunt. Jezus gaat naar de hemel. 

Toch betekent dat niet dat zijn verhaal is afgelopen: de leerlingen 

moeten verder kijken. Bijbel: Handelingen 1: 1-11. 

 

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: Samenwerken 
Op ons kindcentrum wordt regelmatig samengewerkt. Samenwerken 

is iets anders als samen werken.  

Hieronder ziet u de afspraken waar we ons aan houden bij 

samenwerken:  

• Je gaat rustig en binnen 5 tellen naast je maatje zitten of in je groepje 

• Je luistert goed naar de instructie 

• Je overlegt op fluistertoon/met liniaalstem. 

• Je denkt aan de ander: luister naar elkaar, overleg met elkaar en zorg dat ieder 

aan de beurt/aan het woord komt. 

• Kom je er samen niet uit? Lees de uitleg/opdracht nog een keer. Vraag het aan je 

naaste duo, daarna aan juf/meester. 

• Ben je klaar? Wat heeft juf/meester gezegd wat je mag gaan doen? 

Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 

Stepjes 

Nu het weer mooier weer wordt, nemen steeds meer kinderen in de 

midden- en bovenbouw een stepje mee naar school. In de school is 

er voor zoveel stepjes eigenlijk geen plek om ze neer te zetten. En 

het worden er steeds meer………Daarom hebben we besloten dat de 

stepjes buiten moeten blijven. Dat is wel een risico want school is 

niet verantwoordelijk als je je stepje kwijtraakt of als er iets 

kapotgaat. Beter: Laat je stepje thuis en speel er thuis na schooltijd 

mee.   

Afsluiting Jeelo-project 

Deze weken werken we door de hele school aan het 

Jeelo-project ‘Inrichten van je eigen omgeving’.  

Donderdag 9 juni sluiten we dit project af met een 

kleine tentoonstelling; De kinderen komen die dag om 

14.00u naar buiten en u bent daarna tussen 14.00 en 

14.30u van harte welkom om samen met uw kind een 

kijkje te nemen in de eigen klas. 

 

 

Van de ouderraad 

Daar is ie weer! Een super leuke, maar vooral lekkere actie 

van de OR.   

Help je mee met het verkopen van koeken? De OR gebruikt dit 

geld om het jaarlijkse budget aan te vullen en daarmee de 

activiteiten extra leuk te maken. Denk hierbij aan Sinterklaas, 
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Pasen, sportdag, kamp en de schoolreisjes. Door wat extra geld kunnen we dus ook 

steeds de extraatjes aan blijven bieden.  

 

De actie start op 30 mei. Dan krijgen alle kinderen verkooplijsten mee. Deze worden op 8 

juni op school ingeleverd zodat we precies weten hoeveel koeken we moeten bestellen.  

Op 1 juli delen we de koeken weer uit.  

Waarom zo laat? Omdat we hopen op een geslaagde verkoop. Zo heeft de bakker even 

wat tijd om de heerlijke koeken vers te leveren!!  

  

Hemelvaart en Pinksteren 

Deze week is er een korte week: donderdag is iedereen 

weer vrij omdat het dan Hemelvaartsdag is. Vrijdag zijn de 

onderwijsgroepen ook nog vrij maar de peutergroep gaat 

wel naar school.  

Daarna is er voor iedereen een week gewoon ‘les’ en met 

Pinksteren is iedereen op maandag 6 juni vrij. Dinsdag 7 

juni zijn de leerlingen van de onderwijsgroepen nog 

vrij omdat het team een studiedag heeft. De peuters 

gaan dan wel naar school.   

Hopelijk wordt het mooi weer en kan iedereen genieten van 

de lange(re) weekenden. Veel plezier!  
 

Zomerleesfestijn 

Zomerleesfestijn 2022 

Gelukkig zijn de regels een beetje versoepeld en daarom organiseert de Scharmhof, na 

twee jaar stilte (!), weer het Zomerleesfestijn!  

Op donderdag 30 juni mogen alle kinderen na schooltijd hun boeken verkopen op 

kleedjes, is er live-muziek en een hapje en drankje.  Natuurlijk bent u van harte welkom 

om uw kind te begeleiden en zelf boeken te (ver)kopen. Ook kunnen de kinderen spellen 

spelen waarbij leuke prijsjes te winnen zijn.  

Met mooi weer bouwen we het kleine plein om tot feestterrein en als het regent, houden 

we de verkoop binnen. We hopen dat dit feestje het leesplezier van de kinderen en 

volwassenen zal gaan verhogen en dat iedereen met een tas vol lekker leesvoer de 

zomervakantie ingaat.  

Speelt u een instrument? Vindt u het leuk om 10 minuten live muziek te verzorgen? Laat het ons 

weten!  

De kinderen krijgen apart nog een brief mee met een aanmeldingsformulier.  

Hartelijke groet, namens de voorbereidingscommissie, Gera Geleijns (g.geleijns@ckcdrenthe.nl)  

Van buiten 

Anders leren met paarden 

Soms lopen kinderen vast op school. Leuke, creatieve en vaak sportieve kinderen krijgen 

te maken met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en/of gedragsproblemen. Met 

'Anders leren met paarden' ervaren deze kinderen dat ze wel degelijk kunnen leren, 

omdat de lesstof aansluit bij hun rechtsgeoriënteerde leerstijl: in beweging en 

visueel/kinesthetisch in plaats van stilzittend en auditief/digitaal. Voor meer informatie 

over kindercoaching met paarden zie de website www.bindicoachingenzo.nl  

Nieuwsbrief Bindi Coaching &Zo 
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