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Afgelopen week is Social Schools ook bij onze opvang volledig uitgerold. Nog niet alle 

ouders hebben hun code gekoppeld. Deze ouders hebben nogmaals bericht ontvangen, 

maar kijkt u ook even bij de spamberichten, mogelijk is de koppelcode daar terecht 

gekomen.  

Via Social Schools communiceren onze medewerkers over allerlei activiteiten in de 

groepen. Ook andere informatie en berichten over calamiteiten worden via Social 

Schools verzonden. Lukt het koppelen niet? Neem dan contact op met onze administratie 

via h.holvast@ckcdrenthe.nl   

Dan krijgen we nog wat vragen over de Koningsspelen; Die staan gepland op vrijdag 23 

april maar omdat we ook ons Jeeloproject afsluiten, kiezen we voor dat laatste. Dit jaar 

slaan we de Koningsspelen dus over maar wel zijn er deze week oranje gymlessen, zie 

bericht elders in deze nieuwsbrief.  

Godsdienstige vorming 
Voor alle groepen werken we met de methode Kind op Maandag. 
Deze week: Steen voor steen. Steen voor steen wordt gebouwd aan 

de tempel, de stadsmuur en de poorten. Andere volken proberen de 

Israëlieten tegen te werken, maar ze gaan toch door – net zo lang tot 

hun stad af is. Dan vieren ze feest voor de Heer. Ze lezen uit de wet 

van Mozes, over hoe God zijn volk opnieuw bevrijdt. Bijbel: Nehemia 2: 11-20, Nehemia 

3 en 4 en 8: 1-12. 

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 van deze periode lezen: 

Hou je handen en je voeten bij jezelf.  

Wat betekent dit eigenlijk? 

Buiten: Met je handen en voeten zit je niet aan een ander kind, tenzij 

dit bij een afgesproken spel hoort zoals bijv. tikkertje.  

Binnen: Zorg dat je voeten onder je eigen stoel (en/of tafel) zijn en ook met je handen, 

blijf je op je eigen tafel of daar waar je aan het werk bent. Ben je op een mat aan het 

werk? Let goed op dat een ander geen last heeft van jouw handen of voeten. Zo kan 

iedereen lekker doorwerken! 

Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 

Welkom 

Bij de peuters is Dima komen spelen. Welkom bij ons op de 

Scharmhof. Elin heeft afscheid genomen bij de peuters. Zij is 4 jaar 

geworden en mag nu naar de afdeling onderwijs. Wij heten haar 

welkom in groep 1/2a. 
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IEP eindtoets 

Morgen en overmorgen, dinsdag 20 april en woensdag 21 april maken onze toppers van 

groep 8 de eindtoets. Vorig jaar is de eindtoets niet doorgegaan maar dit jaar kan dat 

wel. Al een aantal jaren kiest de Scharmhof niet voor de Cito Eindtoets maar voor de IEP 

toets. Een kind- en gebruikersvriendelijke eindtoets die de leerlingen het beste uit 

zichzelf laat halen. Wij wensen onze leerlingen van groep 8 veel succes! 

Afsluiting project ‘Veilig in het verkeer’ 

Vrijdag 23 april sluiten we ons eerste Jeelo project af. Omdat 

we helaas niet al het gemaakte werk en de geleerde 

informatie met u kunnen delen, hebben we als afsluiting een 

leuke Kahootquiz gemaakt. Deze quiz kunt u dan (op een 

zelfgekozen moment) met uw gezin spelen.  

 

Hoe werkt het? 

Op woensdag 21 april wordt de link geplaatst in SocialSchools.  

Klik op de link in het SocialSchools bericht van uw oudste kind. 

Gebruik als inlognaam voor uw gezin dan ook de voor- en achternaam van uw oudste 

kind.  

Op vrijdag 23 april maken we de winnaars bekend!  

Pensioen Frank Meines 

Donderdag 22 april gaat onze oud-conciërge Frank Meines met pensioen. Hij keek er erg 

naar uit. We houden ’s middags een besloten feestje.  

Wie nog een kaartje of kleinigheidje wil geven, kan dit mee naar school (laten) nemen. 

De leerkracht zorgt dan dat dit op de goede plek komt.  

Ruilkastjes 

Vanaf woensdag 12 mei staan er op de leerpleinen prachtige ruilkastjes. Het is de 

bedoeling dat deze kastjes gaan fungeren als kleine bibliotheekjes. We hopen dat 

kinderen lekker veel gaan lezen door deze laagdrempelige manier van lenen, uitlenen en 

vooral veel en lekker lezen. De kinderen krijgen na de vakantie een foldertje mee met de 

volgende tekst: 

Geef een boek,  

leen een boek en 

lees lekker veel!  

Heb jij thuis een boek dat je niet meer leest?  

Ziet het er nog goed uit?  

Mag je het boek ruilen van je ouders? 

Doe er dan een ruilsticker op (die krijg je van de juf/meester) en zet het in het 

ruilkastje. 

In ruil voor jouw boek mag jij een leuk boek kiezen. 

Wil je weer een ander boek? Prima, ruilen maar! 

Veel leesplezier!  

 



 

Koningsgymlesssen (herhaling) 

Omdat de afsluiting van ons Verkeersproject op de dag 

van de Koningsspelen is, (komende vrijdag) heeft 

meester Fabian bedacht om de gymlessen deze week 

in het teken te zetten van de Koningsspelen. Dus: 

morgen en ook woensdag mag je je oranje gymspullen 

meenemen, als je die tenminste hebt.  

Heb je die niet? Geeft niks, kom in je gewone 

gymkleren en leef je uit tijdens deze speciale gymles! 

Van buiten 
Voor de voetballiefhebbers is er genoeg te doen in de meivakantie; ACV heeft op 

vrijdagmiddag 23 april een leuke activiteit en LEO in Loon heeft dinsdag 27 april een dag 

voor de voetballiefhebbers. (zie hieronder en hiernaast) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vrijdag 23 april is de afsluiting van ons Jeelo project: Veilig in het Verkeer. De 

onderwijsgroepen sluiten die dag om 12.00 uur af. Dat betekent dat de kinderen dan 

niet op school eten maar allemaal naar huis gaan: de meivakantie gaat beginnen.  

De peutergroepen gaan die dag wel tot 12.30 uur door, wie even wil wachten op het 

schoolplein is van harte welkom.  

De groepen 1 t/m 8 en de peutergroep sluit dan voor twee weken de deuren; Maandag 

10 mei gaan we allemaal weer om 08.30 uur beginnen.  

We wensen iedereen een hele fijne vakantie met mooi weer! 

Meivakantie 


