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Project Beleven van onze planeet 
Afgelopen week zijn we gestart met ons project Beleven van onze planeet. Daarvoor was 

in het speellokaal een belevenis ingericht waarbij de kinderen in geluid op verschillende 

plekken kwamen. 

 

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 van de 

verloren zoon, ‘Een zoon komt thuis'. Jezus vertelt dit 

verhaal. Een vader heeft 2 zonen. De jongste zoon gaat naar 

zijn vader toe. Hij wil zijn deel van de erfenis. Dat is het geld 

dat hij krijgt als zijn vader is gestorven. Maar zijn vader leeft. 

Toch vraagt hij het. Zijn vader geeft hem dat. De zoon pakt 

zijn spullen en vertrekt naar een ver land. Hier maakt hij 

plezier en geeft al zijn geld uit. Dan heeft hij niets meer te eten en gaat bij een boer 

werken om op de varkens te passen. De varkens eten schillen maar zelfs dat mag hij niet 

eten. Hij heeft niks! Hij gaat terug naar zijn vader. Hij denkt dat hij wel voor hem kan 

werken. Maar zijn vader was zo blij. Hij had zijn verloren zoon weer terug. Bijbel: Lucas 

15: 11-32 
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Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Kind op 

Maandag. 

Deze week: Hoe groot ben jij? Bij God ben je groot als je jezelf 

klein durft te maken. Jezus vertelt over een graankorrel, die in de 

aarde valt en sterft om uiteindelijk veel meer leven voort te brengen. 

Zo kwetsbaar en dienstbaar zal Jezus ook zijn, waardoor God een 

nieuw begin zal maken. Jezus laat ook zien wat het betekent om 

anderen te dienen, door de voeten van zijn leerlingen te wassen. Tijdens diezelfde 

maaltijd vertelt hij dat één van zijn leerlingen hem zal verraden.  

Bijbel: Johannes 12: 20-36 en 13: 1-30. 

 

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. 

In ons Kindcentrum wordt hard gewerkt. Soms mag je hierbij 

overleggen maar ook is er tijd om zelf stil aan het werk te gaan. De 

leerkracht geeft per les vaak het stemniveau aan. In de hal, gangen en op de leerpleinen 

van de groepen 3 t/m 8 mag ’s morgens stil gewekt worden, daarna is er ook tijd om te 

overleggen of om samen te oefenen. Bij de kleuters mag er op het leerplein veel 

overlegd worden tijdens de speelmomenten. Elke tijd en ruimte kent zijn eigen afspraken 

over stemvolumes. Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 

WereldWijde WiskundeWedstrijd 
Komende donderdag doen de leerlingen van de plusklassen van onze school mee aan de 

WereldWijde WiskundeWedstrijd. Alleen al in Nederland doen er zo'n 140.000 leerlingen 

op 2350 scholen mee van groep 3 tot HBO/WO-studenten. Het doel van de wedstrijd is 

om leerlingen te laten ervaren dat wiskunde (en rekenen) heel leuk en uitdagend kan 

zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. De leerlingen maken 24 rekenvraagstukken die 

allemaal om een beetje creativiteit en inzicht vragen. De eerste vraagstukken zijn 

makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds lastiger. Uiteraard dingen we mee voor de 

algemene prijzen, maar ook op school komen er per leerjaar winnaars uit. Meer 

informatie is te vinden op www.w4kangoeroe.nl.  

 

Aankomende MR-vergadering 

Donderdag 23 maart staat er weer een vergadering van de Medezeggenschapsraad 

gepland. We zullen tijdens deze vergadering in ieder geval de trendanalyse en de 

managementrapportage bespreken. Ook staat het ouder- en 

leerlingtevredenheidsonderzoek op de agenda. Heeft u een vraag of een opmerking voor 

ons? We zijn te bereiken via mr.descharmhof@ckcdrenthe.nl, we hebben een postvakje 

en u kunt Ronald Bousema, Irma Biesma, Romy Nijenhuis, juf Heleen, juf Gea of juf 

Miranda aanspreken. Wanneer het u leuk lijkt om deel te nemen aan onze MR, horen wij 

dat graag! 
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