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Lampionneninloop 
Afgelopen donderdag was het een gezellige drukte in ons kindcentrum. De collega’s van 

onderwijs en opvang hadden hun best gedaan om er iets moois van te maken. We 

begonnen wat eerder dan andere jaren en ook was er dit keer geen route. Dat is ons 

goed bevallen. Hartelijk dank voor de vele complimenten die we kregen! 
 
Tevredenheidsonderzoeken  

Afgelopen week kreeg u bericht van Duo Onderzoek & 

Advies met daarin een link om een vragenlijst in te 

vullen.   

Graag brengen wij dit onderzoek nogmaals onder uw 

aandacht;  

Bent u tevreden over ons? Laat het vooral weten!  

Bent u ontevreden over ons? Laat het ook vooral weten!  

Om een betrouwbaar beeld te krijgen, hebben we een flinke respons nodig.   

We hopen dat u allemaal de vragenlijst invult en bevelen deze dus van harte bij u aan.  

Deze week starten we ook een onderzoek bij de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. 

Ouders van deze leerlingen zijn hierover geïnformeerd.    
 

Parkeren  
We zien dat er soms gevaarlijke verkeerssituaties 

ontstaan aan de straatkant van ons Kindcentrum bij de 

blauwe deur met het brengen en halen van kinderen. 

Er wordt te dicht of soms op het zebrapad 

geparkeerd. Kinderen die oversteken zijn dan het 

zicht helemaal kwijt. We zagen zelfs dat auto’s naast 

elkaar op de weg gaan staan. We vragen u met klem 

om daar te parkeren waar het mag en kan, zodat 

iedereen veilig van huis naar school en terug kan gaan. 
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Godsdienstige vorming 

Bij de kleuters vertellen we vanuit de Prentenbijbel. De 

Prentenbijbel is een dik prentenboek vol Bijbelverhalen geschreven 

in eigentijdse, kindgerichte taal. Het verhaal van Mozes gaat verder 

deze week. Als Mozes groot is en al een man, wordt hij boos op de 

Farao en de Egyptenaren die zijn volk onderdrukken. Hij vertrekt 

uit het paleis en Egypte en woont ver weg. Daar trouwt hij en krijgt 

kinderen. Toch keert hij weer terug naar Egypte als God hem 

oproept om het volk te bevrijden. Hij gaat het volk uit Egypte 

wegleiden, maar de farao laat hen niet zomaar gaan. Eerst komen 

en tien plagen. Dan pas wil de farao het volk laten gaan en kan 

Mozes hen naar het beloofde land leiden. 

 

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

Maandag. 

Deze week: Zie je het nog zitten? Een groep verkenners gaat 

kijken in het beloofde land. Ze vertellen dat het een rijk land is met 

enorme vruchten; maar ook met enorme inwoners waar ze nooit van 

kunnen winnen. De meeste verkenners zijn somber, maar Jozua en 

Kaleb zeggen dat Israël moet blijven vertrouwen op de Heer. Bijbel: 

Numeri 13:1 – 14:9. 

 
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. 

We hebben het dan over de volgende stappen:  

- hang je jas aan de kapstok 

- loop rustig naar de klas 

- groet elkaar 

Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 

 

Welkom 

Bij de peuters zijn Cloë en Marinthe komen spelen. Van 

harte welkom en we hopen dat jullie een fijne tijd tegemoet 

zullen gaan bij ons. 

 

Vertrouwenspersoon 

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook op een kindcentrum kunnen klachten 

voorkomen. We gaan ervan uit dat de ‘lichtere’ klachten zoveel mogelijk opgelost worden 

met de leerkracht of pedagogisch medewerker. Als u er niet (goed) uitkomt, kunt u zich 

hiermee wenden tot de directie. 

Is deze weg gelet op de aard van de klacht niet mogelijk, of heeft de afhandeling niet 

naar tevredenheid plaatsgevonden? Dan kan men ook rechtstreeks een beroep doen op 

onze vertrouwenspersoon. Dit is mevrouw Inge Gaasbeek. Er is een speciaal mailadres 

hiervoor: vertrouwenspersoon.scharmhof@ckcdrenthe.nl  

Een uitgebreide klachtenregeling vindt u ook op de site van CKC Drenthe. 
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Sinterklaas 

Sinterklaas is weer in het land! Hij heeft dichtpiet gevraagd om een verzoekje voor de 

ouders in de nieuwsbrief te zetten: 
 

Sinterklaas is weer in het land en zat te denken, 
Wat hij de kinderen met een allergie voor lekkers zou 
kunnen schenken. 
Hij wil iedereen graag voorzien van een pepernoot, 
Daar heeft hij genoeg van op zijn boot. 
De sint vraagt om hulp aan de ouders,  
Dan valt er een last van zijn schouders. 
Hij zou het fijn vinden als u aan de juf doorgeeft, 
Of uw kind een allergie heeft. 
De Sint kan dan zorgen voor een alternatief, 
Vindt u dat niet lief?! 
 

We horen dit graag vóór 18 november. U kunt dit doorgeven via de leerkracht. 

 

Donker buiten? Licht aan en gaan! 

Het is herfst en dat betekent dat de dagen steeds korter 

en donkerder worden. Fietsverlichting is dan extra 

belangrijk. Heb jij je fietsverlichting al gecheckt? 

Op www.lichtaanengaan.nl vind je een handige checklist 

om te kijken of jouw fietsverlichting in orde is. Zo fiets je 

veilig naar school, de sportclub, muziekles, vrienden en 

andere leuke afspraken. En je voorkomt ook nog eens 

een boete.  

Donker buiten? Licht aan en gaan! 

Op www.lichtaanengaan.nl  vind je ook andere handige 

tips over fietsverlichting. Wist je bijvoorbeeld dat extra 

verlichting, zoals knipperende lichtjes en fietsslingers in 

je wiel, niet is toegestaan? 

 

 

Ons kindcentrum heeft het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Het DVL wordt 

mogelijk gemaakt door bijdragen van gemeente en provincie. 
 
 

Gevonden voorwerpen 

Regelmatig blijven er spullen achter aan de kapstokken of op 

het plein. Bij navragen in de verschillende groepen lijken deze 

voorwerpen van niemand te zijn.  

Met ingang van dit schooljaar hebben we niet bij elke deur 

meer een bak met gevonden voorwerpen staan. Deze bakken 

staan nu bij onze mooie balie waar we alle spullen 

verzamelen. Iets kwijt? Neem hier een kijkje. Onze conciërge 

juf Yvonne zet regelmatig een foto met alle gevonden 

voorwerpen op Social Schools zodat u ook rustig thuis kunt nakijken of er iets van uw 

kind bij zit.  
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Even voorstellen 
 

Geachte ouders/verzorgers, 

Sinds een week ben ik werkzaam bij CKC Drenthe als 

vakleerkracht bewegingsonderwijs. Via deze weg wil ik mijzelf 

even voorstellen.  

Mijn naam is Ties Ruijvekamp, ik ben 29 jaar en woon in 

Groningen. Ik ben in 2017 afgestudeerd aan de ALO in 

Groningen. Via een aantal omzwervingen in zowel binnen- als 

buitenland ben ik dus sinds een week bij de Scharmhof 

werkzaam. Ik ben nu terug bij de leeftijdsgroep waar ik altijd 

het meest van genoten heb en hier ben ik onwijs blij mee.                                                                                                                                               

Naast mijn werk als vakleerkracht bij CKC ben ik freelance kliminstructeur, ik word soms 

ingehuurd door scholen en/of bedrijven om hier klimcursussen te verzorgen. Dit doe ik 

zowel in Nederland in klimhallen, maar ook in het buitenland in de rotsen en in de 

sneeuw.                                                                                                                                                                                   

In mijn vrije tijd ben ik veel te vinden in de boulderhal en (vooral) in de winter zit ik veel 

aan het water om te vissen. Daarnaast heb ik een grote interesse voor alles wat met wijn 

te maken heeft. In de vakanties ben ik, mits ik geen werk heb, veel in de bergen om te 

klimmen of te skiën. 

Ik kijk enorm uit naar de komende periode om samen met jullie kinderen mooie en 

leerzame momenten te verzamelen. Hierbij kan ik uw hulp wellicht ook goed gebruiken, 

mocht er iets zijn dan kunt u mij altijd bereiken op t.ruijvekamp@ckcdrenthe.nl. 

Daarnaast kunt u mij altijd opzoeken in de gymzaal of aanspreken op het schoolplein. Ik 

probeer de kinderen elke middag uit te laten samen met mijn collega's.  

Met vriendelijke groet, 

Ties Ruijvekamp 
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