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Afgelopen week waren de kleuters op schoolreis naar de Natuurplaats Noordsche Veld in 

Norg. De foto’s van de medewerkers en ouders staan inmiddels op Social Schools voor de 

ouders. Gezien de foto’s en de verhalen hebben de kinderen genoten. Het was lekker 

weer en net toen iedereen weer op school was, begon de plensbui.  

Ook was de schoolfotograaf afgelopen week bij ons op school. Bijna iedereen is stralend 

op de foto gekomen….Hiervoor duurt het altijd wat langer voordat de foto’s klaar zijn. 

Dus nog even wachten. Graag willen we de OR-ouders die alles in goede banen hebben 

geleid, heel hartelijk bedanken voor hun hulp! 

 

Volgende week is ons kindcentrum op maandag gesloten (Tweede Pinksterdag) en op 

dinsdag is er voor de kinderen in de onderwijsgroepen nog een extra vrije dag door de 

studiedag van het team. Onze opvang- en peutergroepen zijn wel gewoon open. 

Dat betekent ook dat er volgende week geen nieuwsbrief is, op maandag 13 juni 

verschijnt de volgende nieuwsbrief weer.  

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: De Heilige Geest komt. 

Jezus beloofde aan zijn discipelen dat ze niet helemaal alleen 

achter zouden blijven na zijn Hemelvaart. Toen de discipelen bij 

elkaar waren om aan Jezus te denken, kwam de Heilige Geest naar 

hen toe. Je kan de Heilige Geest niet zien, maar die dag zag je 
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boven de hoofden van de discipelen een bijzonder licht; in de Bijbel staat: ‘Tongen van 

vuur'.  

 

Volgende week: Sta op en loop! 

Er zit bij de poort van de tempel altijd een bedelaar, hij kan niet lopen. Als twee 

discipelen van Jezus erlangs lopen en de man zien zitten, maakt Petrus hem in Jezus’ 

naam beter. Zo blijven de discipelen de goede boodschap van God en Jezus verspreiden, 

zodat de wereld een mooiere plek wordt.  

 

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

Maandag. 

Deze week: Vol vuur. De lege plek van Judas wordt ingevuld. 

Tijdens het pinksterfeest komt de Heilige Geest bij de leerlingen. 

Nu kunnen ze vol vuur gaan vertellen over Jezus en over Gods 

koninkrijk. Bijbel: Handelingen 1: 12-26 en 2: 1-40 

En volgende week gaat het over: Jou moet ik hebben. De 

profeet Samuël moet iemand zalven die later koning kan worden. 

Zeven zoons van Isaï zijn niet degene die God bedoelt. Maar bij de achtste weet Samuël: 

jou moet ik hebben! Koning Saul, die nu nog op de troon zit, heeft last van sombere 

buien. Alleen David kan er met zijn harpspel voor zorgen dat de koning zich wat beter 

voelt. In psalm 23 zingt David over God die voor hem zorgt. Bijbel: 1 Samuel 16: 1-23 

en Psalm 23. 

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! 

Afscheid 

Deze week zijn Noud (groep 5a) en Stan (groep 3a) 

voor het laatst op school. Zij gaan verhuizen naar Beilen 

en gaan na de Pinksterdagen naar de Eshorst. We 

wensen jullie veel plezier in jullie nieuwe huis en 

natuurlijk ook op jullie nieuwe school! 
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Koekactie OR 

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, Pasen, sportdag, kamp en de 

schoolreisjes. Door wat extra geld kunnen we dus ook 

steeds de extraatjes aan blijven bieden.   

 

Vandaag start de koekactie. Alle kinderen krijgen 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!!   

  

Graag even attentie voor de betaling: Er dient vooraf betaald te worden. Kopers kunnen 

contant of via een betaalApp betalen. Als er contant betaald wordt, moet het geld, samen 

met de lijst, weer ingeleverd worden op school. Als er via de betaalApp betaald wordt, is 

het belangrijk dat de naam (van de rekeninghouder) goed op het formulier staat. Dat 

scheelt onze penningmeester een boel uitzoekwerk! 

 
                                            Zomerleesfestijn 

 

Zomerleesfestijn 2022 

Gelukkig zijn de regels 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 life-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 life muziek te verzorgen? Laat 

het ons weten!  

De kinderen krijgen deze week een brief mee met een aanmeldingsformulier.  

Hartelijke groet, namens de voorbereidingscommissie,  Gera Geleijns 

(g.geleijns@ckcdrenthe.nl 

mailto:g.geleijns@ckcdrenthe.nl


Jeelo 

 

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.  

 

 

 

Ons volgende project ‘Veilig helpen’ start op 

maandag 13 juni. Voor de opening van dit 

project komen er verschillende 

hulpdiensten. Schrikt u dan niet als u de 

brandweer, politie, etc. op ons schoolplein 

ziet staan.  

Nieuws uit de MR 

Via de nieuwsbrief houden we u 

graag op de hoogte van de 

ontwikkelingen binnen onze 

MedezeggenschapsRaad. Vorige 

week maandag heeft de MR de 

één-na-laatste vergadering van 

dit schooljaar gehouden. Deze 

keer hebben we gesproken en 

gestemd over het 

werkverdelingsplan en de informatiekalender voor het komende schooljaar. Onze 

volgende vergadering staat gepland op 28 juni 

Van buiten de school 

Kindervakantie weken Humanitas 

Ook dit jaar organiseert Humanitas Assen weer de kindervakantieweken voor kinderen 

waar het thuis door mantelzorg of een slechte financiële situatie niet mogelijk is om met 

het gezin op vakantie te gaan. 

Er zijn nog een aantal plekken vrij. De weken zijn voor kinderen van 7 t/m 14 jaar.  

Els Timmerman secretaris Humanitas Assen en coördinator van Kindervakantieweken 

Assen. Di en vr. bereikbaar van 9:00 uur tot 16:00 uur op 06-18815923 

zie ook www.humanitas-assen.nl 
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