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Afgelopen week zijn we gestart met ons eerste Jeelo-project: Zorgen voor jezelf en 

anderen.  

Als centrale start was er een Work Out op het bovenbouwplein waar ook ouders aan mee 

konden doen. Fijn dat een aantal van u dat ook deed! De Work Out werd verzorgd door 

José. Binnen dit project zijn we bezig met gezond eten, gezond bewegen, je eigen 

lichaam, zintuigen, wassen, je conditie, ziektes, gedrag etc. U heeft er vast al genoeg 

over gehoord van uw kind. Dit project sluiten we op vrijdag 15 oktober af met een feest; 

De Scharmhof bestaat dan ook 40 jaar. 

 

Zorgen voor jezelf en anderen: dat willen we ook vormgeven in een actie die 

binnenkort gelanceerd wordt. Voor onze zieke leerlinge Amira wordt een 

flessenactie opgezet. Meer info hierover in de volgende nieuwsbrief. Spaart u 

vast de lege flessen thuis?  

Godsdienstige vorming 

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

Deze week: Zeg jij ook ja? Jakob vlucht de woestijn in. Als hij bij Betel 

ligt te slapen, zie hij een ladder naar de hemel en engelen die naar 

boven en beneden gaan. De Heer belooft dat hij Jakob zal beschermen. 

Na een lange reis komt Jakob bij zijn oom Laban terecht, waar hij 

verliefd wordt op Rachel. Als hij zeven jaar voor Laban werkt, mag hij 

met Rachel trouwen. Bijbel: Genesis 28: 10-22 en 29: 1-20  

  

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. De regel van de komende periode is de zgn Stop-Loop-Praat 

afspraak.  
  

Met deze regel leren we kinderen om aan te geven als een ander over 

hun grenzen heen gaat; niet direct gaan roepen, gillen of slaan maar 

eerst vertellen dat je iets (wat een ander doet) niet leuk vindt. 

Daarom zeg je “Stop”. Als je dit zegt, zorg je dat je stevig staat (je 

voeten een eindje uit elkaar) en je steekt je vlakke hand op als een soort Halt.   

Dit is voor de ander het signaal om te stoppen.   

Soms gebeurt dat echter niet. Dan loop je weg bij het spel/de activiteit/de ander.   

Als de ander dan nog niet in de gaten heeft dat zijn/haar gedrag ongewenst is, ga je naar 

de leerkracht/pleinwacht en praat er over. De leerkracht/pleinwacht spreekt de ander 

aan en wijst hem/haar op de afspraak.  Als dit nog niet helpt, volgt er een consequentie. 

(Dat kan zijn dat er straf volgt, een privilege vervalt of er wordt contact opgenomen met 

de ouders).  

Met de Stop-Loop-Praat regel willen we kinderen leren te luisteren naar de ander (op tijd 

stoppen) maar we willen ook kinderen zelfverzekerder maken door hen te leren dat zij 

zelf hun grenzen moeten aangeven.  
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Mag mijn kind naar de opvang/school? 

Het RIVM heeft, samen met verenigingen van ouders en jeugdartsen, een zgn.  

“beslisboom” opgesteld. Deze dient als richtlijn voor ouders die twijfelen of een kind nu 

wel of niet naar school kan. Er is nu een nieuwe beslisboom gemaakt voor de kinderen in 

de leeftijd van 0 jaar t/m groep 8. Om de beslisboom te bekijken klikt u hier. U kunt 

hem ook lezen op onze website bij Documenten.  

 

Schoolkoor gaat weer starten  

 

Ons schoolkoor gaat weer starten!   

Kinderen die in groep 5, 6, 7 of 8 zitten en die van 

zingen houden, kunnen zich hiervoor opgeven.  Er 

hebben zich alk verschillende kinderen opgegeven 

maar er kunnen nog meer bij.   

Het schoolkoor oefent elke vrijdag van 14.15 – 

15.00/15.15 uur in de grote hal van onze school. Er 

zijn geen kosten aan verbonden.    

Heb je zin om mee te zingen of wil je eerst een paar 

keer kijken of het wat voor je is? Dat kan. We starten op vrijdag 24 september. Geef je 

op via descharmhof@ckcdrenthe.nl     

Het schoolkoor staat dit jaar weer onder begeleiding van Lauri Bruins.    

Lauri is een zelfstandig muziekprofessional, die ook onze AMV lessen verzorgd.  

Schoolreis en schoolkamp 

Onze leerlingen van de groepen 8 gaan deze 

week op kamp naar Schiermonnikoog. Ze 

vertrekken a.s. woensdag en komen vrijdag 

weer terug. 

Ook de kinderen van de groepen 3, 4, 5 en 7 

gaan deze week op stap. Zij hebben 

komende vrijdag hun schoolreisje. Op Social 

Schools kunt u hier meer over lezen. Wij 

wensen ze allemaal veel plezier! De kinderen 

van de groep 6 zijn twee weken geleden al 

op stap geweest en onze kleuters houden dit in het voorjaar.  

Van buiten 
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