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Start nieuwe schooljaar 

Zes weken zomervakantie: ze zijn voorbij 

gevlogen! Ons kindcentrum bleef deze 

zomer open want de opvang ging 

natuurlijk gewoon door. 

 

De afsluiting van het schooljaar bracht 

nog wat onaangename verrassingen door 

verschillende coronabesmettingen. Een 

aantal kinderen, ouders en medewerkers 

bleken positief of moesten uit voorzorg in 

quarantaine…  

Echt geen fijne start van de vakantie….. 

 

Ook beslist niet fijn was het verdrietige bericht dat Amira (2c) tijdens de vakantie ernstig 

ziek bleek en naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht is overgebracht. Hierover 

kregen ouders vorige week bericht. We leven erg met dit gezin mee en wensen hen alle 

sterkte! 

Direct na dit bericht kwam er een spontaan aanbod van één van onze 

bovenbouwleerlingen die volgende week naar dit centrum gaat voor een eigen controle: 

wie post of een attentie heeft voor Amira of haar ouders kan deze ook inleveren op 

school (graag uiterlijk 1 september). Onze bovenbouwtopper zal alles daar afgeven, als 

het kan persoonlijk.  

 

Naast verdrietig nieuws is er ook ander nieuws: juf Vera trouwde in de vakantie met haar 

Bart en gaat in het vervolg als Vera Gerding door het leven. Nog van harte gefeliciteerd! 

 

Tenslotte startte het onderwijsteam al in de vakantie met een studiedag; Op vrijdag 20 

augustus was er de hele dag training in het Versterken van het onderwijsklimaat. De 

training stond in het teken van het Process Communication Model (PCM) en leert ons hoe 

wij leerlingen nog beter kunnen begrijpen. De vervolgtrainingen zijn gepland op 

verschillende dagen na schooltijd.  

 

Welkom 

Bij de start van het schooljaar zijn er veel nieuwe 

gezichten: 

- Bij de opvang Joas en Ariana  

- Bij de peuters Emma en Maarten 

- In groep 1/2a Felyne 

- In groep 1/2b Emma en Thomas 

- In groep 3a Yéana 

- In groep 4a Morris 

- In groep 4/5b Liesa en juf Ilona (die juf 

Miranda vervangt op ma & di) 

- In groep 7/8a juf Dominique (wo, do & vr) 

- In groep 7b Ziva en juf Mariëlle (do &vr)  
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Verder komt Juf Manon de interne begeleiding versterken en heeft juf Finley een 

combinatiebaan gekregen: pedagogisch medewerkster bij de BSO en onderwijsassistent 

in de bovenbouw.  

We heten jullie van harte welkom en hopen dat jullie allemaal een hele fijne tijd zullen 

hebben op De Scharmhof!   

Afscheid 

In de laatste week voor de vakantie hebben we afscheid genomen 

van Tyrell (1/2a), Shéy (5b)en Déshawn (7b). Zij zijn naar de Maria 

in Campisschool gegaan. Veel plezier op jullie nieuwe school! 

 

Godsdienstige vorming 

Voor alle groepen werken we met de methode Kind op Maandag. 

Deze week:  Hier ben je thuis. Een verloren schaap wordt gezocht 

en gevonden, een verloren zoon mag thuis komen bij zijn vader. Ook 

de arme Lazarus komt na zijn leven thuis bij God. Bijbel: Lucas 15: 

1-32 en 16: 19-31. 

 
 

Traktaties 

In de zomervakantie zijn veel kinderen jarig geweest en zodoende zijn er in veel klassen 

verschillende feestjes. We vragen u vriendelijk om de traktaties eenvoudig te houden en 

bij voorkeur gezond. Het is echt niet nodig om bij een traktatie u te storten in de kosten; 

een kleine lekkernij is meer dan voldoende! 

 

Eerste weken 

Binnenkort zult u weer de informatiekalender ontvangen met alle informatie voor het 

nieuwe schooljaar.   

Toch willen we hier alvast een aantal zaken noemen, zodat u alvast voorbereid bent;  

- De eerste twee weken van het schooljaar zal er veel aandacht zijn voor 

groepsvorming en afspraken/regels maken. Hoe gaan wij met elkaar om? Deze 

weken noemen we de Gouden Weken.  

- In de tweede schoolweek vinden de startgesprekken plaats. Deze zullen worden 

gehouden tussen maandag 30 augustus en donderdag 2 september. Tijdens deze 

gesprekken kunt u de leerkracht informeren over uw kind en wat er nodig is om 

tot een goede ontwikkeling te komen. Hierop kan de leerkracht het aanbod voor 

het schooljaar afstemmen. Via Social Schools ontvangt u hier deze week 

informatie over. 

Schoolreizen en sportdag (herhaling) 

Afgelopen schooljaar zijn we aan het begin van 

het jaar op schoolreis geweest. Dat is in de 

meeste gevallen heel goed bevallen en daarom 

zijn er voor een aantal groepen de schoolreizen 

alweer gepland:   

Vrijdag 17 september zijn de schoolreizen 

voor de groepen 3, 4, 5 en 7.   

Ook het schoolkamp voor de komende groepen 

8 staat in die week gepland: 15, 16 en 17 

september.  
De groepen 6 gaan volgende week woensdag 1 september al op schoolreis. Zij gaan 

naar Lauwersoog.  

De schoolreis voor de groepen 1 en 2 zal later in het jaar zijn, .   

 

Ook de sportdag voor de groepen 3 t/m 8 wordt aan het begin van dit schooljaar 

gehouden. Deze zal op vrijdag 1 oktober gehouden worden. Hiervoor is veel ouderhulp 

nodig. Er zal binnenkort een oproep worden gedaan.  
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Gymnastiek 

De gymlessen voor de groepen zien er als volgt uit: 

 

maandag 3a, 6a, 6b en 8b 

dinsdag  3b, 4a, 4/5b, 5a, 

7/8a, 7b en 8c 

woensdag  4a, 5a, 6a, 7/8a, 7b, 

8b en 8c 

donderdag   

vrijdag  3a, 3b, 4/5b en 6b  

 

Vakanties en margedagen 2021-2022 (herhaling) 

  Eerste dag   Laatste dag   
Herfstvakantie   18 oktober 2021 22 oktober 2021  
Kerstvakantie   27 december 2021  7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie   21 februari 2022 25 februari 2022  
Paasvakantie   15 april 2022  18 april 2022  
Meivakantie   25 april 2022  6 mei 2022  
Hemelvaart   26 mei 2022  27 mei 2022  
Pinkstervakantie  6 juni 2022    
Zomervakantie   18 juli 2022 26 augustus 2022 
  

Studiedagen  

Studiedagen voor het onderwijsteam betekenen vrije dagen voor de leerlingen in de 

groepen 1 t/m 8  

Maandag 04 oktober  
Dinsdag 09 november 

Woensdag 09 februari * 
Donderdag 24 maart 

Dinsdag 7 juni  

Vrijdag 15 juli  

*Dit is een correctie op wat er in de laatste nieuwsbrief van het afgelopen 

schooljaar stond. 

 

Dan zijn er nog 2 middagen waarbij de kinderen van de groepen 1 t/m 8 om 12 uur vrij 

zijn: 

Vrijdag 24 december 2021 

Vrijdag 22 april 2022 (na de Koningsspelen) 

 

Social Schools 

Vorige week hebben nieuwe ouders van het onderwijs en de opvang een koppelcode 

ontvangen om toegang te hebben tot ons ouderportaal van Social Schools. Het kan zijn 

dat het in uw spam is gekomen. Kijkt u daar ook even. Mochten er problemen zijn of 

hebt u nog geen koppelcode ontvangen, mailt u dan even naar mailadres van de 

administratie: h.holvast@ckcdrenthe.nl.  
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Gouden weken 

De eerste twee weken van ons 

schooljaar noemen wij de Gouden 

Weken. Tijdens deze weken staat niet de 

lesstof centraal maar de groepsvorming. 

Hoe maken we met elkaar een fijne 

groep? In alle groepen zal ruime 

aandacht zijn voor de vorming van een 

positief groepsklimaat, omgaan met 

elkaar en gedragsverwachtingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Van buiten 

Informatie Schaakopleiding 

 

Schaken doe je met 32 stukken op een bord met 64 

velden. Het bord ligt goed met linksonder een zwart 

veld. De stukken zijn nogal verschillend, ze 

gaan/slaan ook verschillend; èn met het ene kun je 

meer dan met het andere.  De bedoeling is om steeds 

handiger en slimmer zetten te doen. 

De NOTA BENE (Opgelet!) - schaaktraining op de 

woensdagmiddag gaat het 18e seizoen in. 

We doen dit in ’t Markehuus, Scharmbarg 35 (Peelo), 9407 

EA Assen. tel 0592-346209  

Daar hebben we het heel goed naar onze zin.  

We maken gebruik van de Stappenmethode. 

https://www.stappenmethode.nl/nl/ 

 

Al onze leerlingen worden ook jeugdlid lid van de plaatselijke schaakclub. Zie 

https://www.schaakclubassen.nl/intro.php . Ze kunnen dan elke vrijdagavond minstens 

een uurtje schaken en ontvangen ook Schaak-magazine (met jeugdkatern).  

Dit lidmaatschap (en opleiding) kost € 55 kosten. 

Op 25 augustus houden we van half twee tot half vijf Open Middag om (weer) kennis te 

maken.  

Daarna gaan we door tot eind mei 2022; in de schoolvakanties zijn we vrij. 
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