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En dan is het alweer de allerlaatste schoolweek van dit jaar…..  

Nog een week die vol staat met afscheid nemen: van groep 8, 

van je ‘ouwe’ leerkrachten, van een aantal kinderen en even 

van elkaar 

  

Afgelopen week was ook de kennismaking met de nieuwe 

leerkrachten en in een aantal gevallen met de nieuwe groep. Er 

kwamen nog wat kinderen kennismaken die in de 

zomervakantie gaan verhuizen of van school gaan wisselen. Ook nieuwe kleuters namen 

alvast een kijkje in de nieuwe groep zodat de gezichten van de juffen bekend zijn.  

We vinden het ook fijn dat we kunnen melden dat we alle vacatures hebben ingevuld. 

Vandaag of morgen treft u via Social Schools de bijgewerkte groepsindeling met ook de 

namen van de nieuwe leerkrachten.  

 

In het nieuwe schooljaar krijgt u weer een informatiekalender die vol staat met allerlei 

praktische zaken en waar u ook zelf belangrijke data op kunt aangeven. Onze schoolgids 

is bijna klaar en zal direct na de vakantie online verschijnen.   

De vakanties en de studiedagen vindt u alvast verderop in deze nieuwsbrief.   

Tijdens de studiedagen zijn alleen de kinderen van de onderwijsgroepen vrij, KDV en 

peutergroepen gaan dan gewoon door.   

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

week: Luister naar mij. Tijdens een storm op zee vraagt Paulus de 

bemanning om naar hem te luisteren. Ook op Malta en later in  Rome 

vraagt hij de mensen om naar hem te luisteren. Bijbel: Handelingen 27: 

14-44 en 28: 1-31. 

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. 

Deze laatste weken werken we aan doelen die voor leerlingen 

nog moeilijk kunnen zijn. Dit kan voor elke groep anders zijn. 

Geboorte 

Hoera!! Juf Miranda en haar man zijn vorige week de trotse 

ouders geworden van Ryan. Nu heeft Alex er een klein broertje 

bij. Van harte gefeliciteerd! 
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CKC Drenthe en Stichting Het Vergeten Kind gaan samenwerking aan 

Op 14 juni 2021 tekenden CKC Drenthe, de stichting waar Kindcentrum De Scharmhof 

deel van uitmaakt en Stichting Het Vergeten Kind een overeenkomst om samen te 

strijden voor een stabiele, liefdevolle omgeving waarin ieder kind zich goed kan 

ontwikkelen. Bekijk de beelden van deze bijeenkomst op onze jubileumwebsite: Nieuws 

(5jaarckckindcentra.nl). Wilt u onze actie voor Stichting Het Vergeten Kind ook 

ondersteunen? Dat kan! Scan de QR-code onderaan het nieuwsbericht op onze website 

en doneer een bedrag naar keuze. Het door u gedoneerde bedrag wordt automatisch 

opgeteld bij de eerdere donaties die zijn gedaan. 

Afscheid 

Vorige week hebben we de kinderen genoemd die naar het 

voortgezet onderwijs gaan, maar er zijn ook kinderen die door 

een verhuizing of andere reden van school gaan. Uit groep 3a is 

dat Norah, zij gaat naar OBS Zeijen. Lisa uit groep 4a gaat naar 

De Meander en Sven uit groep 6b gaat naar De Boei. Wij wensen 

jullie allemaal veel plezier op je nieuwe school en hopen dat jullie 

daar een fijne tijd tegemoet zullen gaan.  

Vakanties en margedagen 2021-2022 

  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 02 februari  
Donderdag 24 maart 

Dinsdag 7 juni  

Vrijdag 15 juli  

 

Dan zijn er nog 2 middagen waarbij de kinderen om 12 uur vrij zijn: 

Vrijdag 24 december 2021 

Vrijdag 22 april 2022 (na de Koningsspelen) 

 

Start van het schooljaar 

In de eerste weken van het schooljaar 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 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.5jaarckckindcentra.nl%2Fnieuws-app%2Fckc-drenthe-en-stichting-het-vergeten-kind-gaan-samenwerking-aan%2F&data=04%7C01%7Ch.holvast%40ckcdrenthe.nl%7Cca10cf6a4bc346ecf89008d93ca80551%7C03fe0654e03d4cc1851b259c2b39a89f%7C0%7C0%7C637607514605240821%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=za40Q5ACayyVUKTwS8qcWdCws7D%2FA%2BCG5lRevAZxhVI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.5jaarckckindcentra.nl%2Fnieuws-app%2Fckc-drenthe-en-stichting-het-vergeten-kind-gaan-samenwerking-aan%2F&data=04%7C01%7Ch.holvast%40ckcdrenthe.nl%7Cca10cf6a4bc346ecf89008d93ca80551%7C03fe0654e03d4cc1851b259c2b39a89f%7C0%7C0%7C637607514605240821%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=za40Q5ACayyVUKTwS8qcWdCws7D%2FA%2BCG5lRevAZxhVI%3D&reserved=0
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tot een goede ontwikkeling te komen. Hierop kan de leerkracht het aanbod voor 

het schooljaar afstemmen. Hopelijk kan dit live, anders zal het weer via telefoon 

of videobellen gaan.   

- De derde schoolweek zal staan in het teken van informatie over ons 

onderwijs; Op maandagavond 6 september worden de ouders van de groep 1/2 

en de ouders van de groepen 8 uitgenodigd voor een informatie-avond van 

20.00 – 21.00 uur. Op dinsdag 7 september is de informatieavond voor de 

overige groepen. Dit zal weer een informatie-inloop zijn van 18.00 – 19.00 uur. 

Uw kind mag op dinsdagavond dan meekomen en kan u uitleg geven. Ook hier 

houden we nog een slag om de arm i.v.m. evt. Coronabeperkingen.   

- Ook starten we in de derde week met het nieuwe Jeelo-project. Hierover wordt u 

na de zomervakantie geïnformeerd. 

 

Schoolreizen en sportdag 

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 t/m 7.   

Ook het schoolkamp voor de komende groepen 

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

september.  

  

De schoolreis voor de groepen 1 en 2 zal later in het jaar zijn, hierover wordt u door de 

leerkrachten geïnformeerd.   

Voor de schoolreizen van de groepen 3 en 4 zijn altijd veel ouders nodig om te helpen 

met het vervoer. Daarom kondigen we deze dag vast aan zodat u dit evt. op kunt nemen 

in uw (werk)rooster. Na de vakantie zal er een oproep worden gedaan door de 

leerkrachten.   
 

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

gehouden. Deze zal op vrijdag 1 oktober gehouden worden. Ook hiervoor zal na de 

vakantie een oproep worden gedaan voor ouderhulp.  
 

Social Schools 

Dit jaar zijn we gestart met Social Schools: een afgeschermd informatieplatform waarop 

veel informatie en foto’s worden gedeeld met ouders. Deze dienst wordt in de 

zomervakantie gesloten. U kunt dan niet meer bij de informatie en foto’s. Alles wordt 

dan klaargemaakt voor het komende schooljaar. Wilt u nog foto’s voor uw eigen gebruik 

opslaan, dan is het goed te weten dat dit kan tot en met 15 juli.  

Tenslotte….. 

Donderdag 8 juli gaan om 14.00 uur voor de onderwijsgroepen de deuren op slot; 

vrijdag 9 juli zijn de kinderen vrij. We wensen iedereen een hele fijne vakantie, veel 

plezier en vooral genieten! 

Op maandag 23 augustus gaan de deuren weer open, we hopen jullie dan allemaal weer 

om 08.30 uur te begroeten. 

Fijne vakantie 



Van buiten 

 

 

 

 

 


