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De eerste schoolweek zit er weer op. 

Met de vakantie in het achterhoofd was 

het aan het einde van de week toch 

alsof deze allang achter ons lag….. Deze 

week zijn de kennismakingsgesprekken 

met de leerkrachten. Uw kind (vanaf 

groep 4) mag hierbij aanwezig zijn.  

Volgende week staan de verschillende 

informatie-avonden gepland. In verband 

met de te verwachte drukte, gaan we 

die iets anders organiseren. Verderop in 

deze nieuwsbrief leest u hoe.  

Voor onze zieke leerlinge Amira staat er 

op school een grote doos waarin allerlei lieve berichten, kaarten en werkstukken worden 

verzameld. Donderdag brengt een bovenbouwleerling deze naar Utrecht. De familie van 

Amira is gestart met een doneeractie voor behandeling in het buitenland. We maken u 

hier graag op attent: klik hier   

Deze periode is ook het afscheid Albert Velthuis, onze voorzitter van het College van 

Bestuur, oftewel de baas van CKC volgens enkele kinderen. Het officiële afscheid is 

donderdag 9 september, Albert maakt eerst een rondje langs de locatie en zal deze week 

De Scharmhof bezoeken. Zie verder hieronder.  

Godsdienstige vorming 

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

Deze week: Kun je kiezen? De knecht van Abraham gaat op reis om 

een vrouw te zoeken voor Isaäk. Bij de bron ontmoet hij Rebekka en 

zij gaat met hem mee. Later krijgt Rebekka twee kinderen: Jakob en 

Esau. De heer vertelt haar dat het twee volken zijn en dat de oudste 

de jongste zal dienen. Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan 

Jakob in ruil voor een kom soep. Bijbel: Genesis 24 en 25: 19-34. 

 

Afscheid Albert Velthuis 

 

Onze voorzitter van het College van Bestuur van CKC Drenthe, Albert 

Velthuis, gaat met pensioen. Deze periode bezoekt hij alle 30 

kindcentra om afscheid te nemen. Woensdagmiddag komt hij op de 

koffie bij De Scharmhof. We willen Albert heel hartelijk bedanken 

voor alle inzet de voorliggende jaren en wensen hem het allerbeste. 

Wie nog een persoonlijk bericht naar Albert wil doen: er staat 

hiervoor een doos in onze teamkamer. 
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Positive Behaviour Support 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatiekalender 

In onze informatiekalender zijn een paar vervelende fouten geslopen: 

- De studiedag in maart is op donderdag 24 maart 

- De zomervakantie begint op vrijdag 15 juli. De peuters gaan die dag nog naar 

school maar de kinderen van de groepen 1 t/m 8 hebben die dag al vakantie. 

 
Kennismakingsgesprekken 

Deze week zijn er de omgekeerde 

oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 8. 

Vanaf groep 4 zijn de kinderen ook welkom 

bij deze gesprekken. Bij de start van het 

schooljaar horen we graag waar de 

leerkracht rekening mee kan houden bij de 

begeleiding van uw kind. Vaak kunnen 

kinderen dat ook al heel goed zelf 

verwoorden. Wilt u liever zonder de 

kinderen komen? Dat kan natuurlijk ook.  

 

Er zijn echter wel een aantal maatregelen als u ons gebouw betreedt;   

- U mag alleen komen als u klachtenvrij bent  

- Bij de ingang van ons gebouw graag de handen ontsmetten bij de zuil bij de 

ingang  



- Doe de Gezondheidscheck bij de start van het gesprek, de leerkracht heeft 

hiervoor een formulier ter ondertekening.  

- Komt u voor meerdere gesprekken? Dan graag buitenom lopen naar de    

          volgende groep/ingang  en niet door het gebouw  

- Kom op tijd maar zeker niet te vroeg  

 

De vragen van de Gezondheidscheck kunt u thuis al even bekijken; deze zijn vorige 

week ook via Social Schools verspreid.   
We wensen u allen goede gesprekken toe!  

Informatie-avonden 

Volgende week staan de informatie-avonden gepland. De leerkracht informeert u dan 

over het onderwijs en de activiteiten van het komende jaar. Omdat we hier altijd veel 

ouders/verzorgers mogen begroeten en omdat we de anderhalve meter niet goed kunnen 

garanderen, gaan deze informatie-avonden er anders uit zien: 

- Voor de groepen 1/2 wordt er een ouderavond in kleine groepjes georganiseerd. 

De leerkrachten zullen u hierover informeren.  

- Voor de groepen 3 t/m 7 en voor de plusklas wordt de informatie via Social 

Schools gedeeld. Ook een fototour is hier onderdeel van. Er is geen fysieke 

informatie-avond. 

- De ouders van de groepen 8 worden uitgenodigd voor een digitale avond, hiervoor 

ontvangt u een uitnodiging van de leerkrachten. Ook hier geen fysieke informatie-

avond.  

 

Leeskastjes  

Ook dit jaar staat op ieder leerplein een kunstig geschilderd huisje vol mooie boeken die 

gelezen willen worden! De kinderen mogen de boeken mee naar huis nemen en weer 

terug zetten na het lenen. Ook mogen er boeken van thuis in het kastje worden gezet, 

nadat juf of meester een sticker met de tekst ‘ruilboek’ op de rug van het boek heeft 

geplakt. We hopen dat er dit schooljaar weer veel gelezen gaat worden, natuurlijk op 

school, maar ook thuis!  

 

Assen Runs Scholencompetitie 

Elk jaar worden er verschillende hardloopwedstrijden in 

Assen georganiseerd. Afgelopen jaar konden er helaas 

maar twee wedstrijden doorgaan.  Van onze school 

deden de volgende kinderen mee: 

Guus, Boris, Majlin, Bjorn, Noa, Jayden, Annika, Ingvill, 

Sven, Norah, David, Luna, Rix en Douwe. Zij wonnen 

hiermee de scholencompetitie. Goed gedaan! Afgelopen 

vrijdag kwam de wethouder met een hele mooie beker 

en hij had zelfs nog twee extra prijzen mee voor Boris en 

Sven want zij werden in hun categorie beiden twee keer eerste.  

We mochten als school een mooi geldbedrag in ontvangst nemen dat we gaan besteden 

aan buitenspeelgoed voor in de pauze.  



Gitaarles 

Tot vorig jaar heeft Carel Emmerink op de Scharmhof gitaarlessen verzorgd (na 

schooltijd). Met ingang van dit schooljaar neemt Thomas Hilbrandie de gitaarlessen van 

hem over. Wellicht zijn er meer kinderen (of volwassenen!) die gitaarles willen. Aan de 

gitaarlessen zijn kosten verbonden. Hieronder een stukje van de nieuwe docent: 
 
Gitaar is en blijft nog steeds het meest stoere instrument en als je eenmaal wat 

basisvaardigheden onder de knie hebt, heb je er een leven lang plezier van. En misschien 

nog meer van belang, je kunt anderen een hoop plezier laten beleven door iets voor ze te 

spelen. 
Ook is het aangetoond dat kinderen die muziekles hebben gehad, veel beter presteren op 

school. Dus, als je een muziekinstrument leert te bespelen, worden taal en rekenen er 

alleen maar makkelijker op. Een win-win situatie. 
Ik geef ook lessen op de ukulele en mandoline, voor de liefhebbers. 
Als je interesse hebt, neem dan contact met me op en dan kunnen we bespreken wat de 

mogelijkheden zijn. Wil je bijvoorbeeld met een vriendje of vriendinnetje samen op les, 

dan kan dat ook. Mijn telefoonnummer is 06 15 450 613 of neem een kijkje op mijn 

website www.gitaarleraarassen.nl 

Van buiten 

Op zaterdag 11 september is er weer een wedstrijd:  

de 4 Mijl van Assen.  

Vanaf 12.00 uur zijn de starttijden voor de kinderen en 

junioren en om 14.00 uur voor de volwassenen. 

Locatie: Anne Frank Park  

Voor meer info: www.4mijlvanassen.nl  

Inschrijven kan tot donderdagochtend 2 september.  

 

http://www.4mijlvanassen.nl/


 

 

Omnigym Assen houdt Open 

turntrainingen voor meisjes geboren in 

2014, 2015 en 2016. Neem een kijkje 

tijdens deze dagen: 

 

 

 


