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Afgelopen week waren de startgesprekken. Dit zijn omgekeerde oudergesprekken. Fijn 

dat we zoveel ouders hebben mogen begroeten tijdens deze gesprekken. Komende week 

is de week dat de ‘informatie over het onderwijs in de groep’ met u gedeeld wordt. Bij de 

groepen 1/2 is dat live in de klassen. U dient zich wel hiervoor in tekenen zodat de 

leerkrachten bij veel aanmeldingen  twee rondes kunnen houden. Voor de groepen 3 t/m 

7 wordt de informatie morgen via Social Schools met u gedeeld en de groepen 8 houden 

vanavond een digitale ouderavond.  
Ook gaat onze technische dienst de komende week weer verder met het sauzen van de 

lokalen. Komende week is groep 3a aan de beurt.  

En dan gaan we nu ook echt beginnen met Jeelo; ons eerste project is ‘Zorgen voor jezelf 

en anderen’. 
We starten dinsdag en woensdag met een warming up buiten waarbij u ook mee mag 

doen. Zorgt u ervoor dat u en uw kind een sportieve outfit aan hebben? Het tijdstip is 

verschillend per groep.  Verderop in deze nieuwsbrief ziet u welke groep op welk tijdstip 

aan de orde is.  
Vrijdag 15 oktober sluiten we dit project af met een groot feest, de school bestaat dan 

namelijk ook 40 jaar! 

Godsdienstige vorming 

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

Deze week: Er zit een luchtje aan. Isaak wordt oud en wil zijn zoon 

de zegen geven. Jakob doet zich voor als Esau en krijgt zo de zegen 

van de oudste. Esau is woedend op zijn broer. Bijbel: Genesis 27: 1-

46. 

 

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 
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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. 

Welkom 

Bij de opvang heten we Mick welkom. De zusjes van Mick zitten al 

op ons kindcentrum maar afgelopen week kwam Mick ook. Van 

harte welkom! 

 

 

Opening Jeelo project 

Vandaag starten we in de onderwijsgroepen met het eerste Jeelo-project: Zorgen voor 

jezelf en anderen.  

Op dinsdag 7 en woensdag 8 september is er daarom aan het begin van de dag een 

work-out. Dit doen we steeds met 3 of 4 groepen tegelijk. Komt u ook meedoen? De 

kinderen mogen hiervoor sportkleding aan.  

Bij mooi weer op het bovenbouwplein. De kinderen van de groepen 1/2 worden 

morgenvroeg buiten opgewacht door hun leerkracht.  

 

Rooster opening Jeelo   

Dinsdag 7 september   

08.30 - 09.00 uur   Groepen 1/2  

09.00 - 09.30 uur   Groepen 7 en 8   

Woensdag 8 september   

08.30 - 09.00 uur   Groepen 3 , 4 en 4/5  

09.00 - 09.30 uur   Groepen 5 en 6   

 

Toestemming gebruik beeldmateriaal 

Binnen ons kindcentrum maken we regelmatig foto’s en filmpjes. Om 

deze te bekijken of te publiceren, moet u als ouder/verzorger 

toestemming geven.  

 

U kunt dit doen via Social Schools. Start de app, klik op administratie, 

klik op uw kind, klik op beeldgebruikvoorkeuren. Pas hier uw voorkeur voor uw kind aan. 

Wij zien dat niet alle ouders dit hebben ingevuld. Denkt u hier nog even aan? 

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.   

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. 
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Van buiten 

KOORSCHOOL DRENTHE HOUDT OPEN LES VOOR KINDEREN EN JONGEREN! 

Op woensdagmiddag 8 september organiseert Koorschool Drenthe weer een open les. De 

open les is bedoeld voor kinderen en jongeren die graag in een koor willen zingen.  

Artistiek leider Arian van der Mark zal met de jonge zangers aan de slag gaan met 

ademhalingstechniek, houding en uitspraak. Ook zal er uitleg gegeven worden over de 

opleiding Algemene Muzikale Vorming, die alle kinderen (en jongeren) van de Koorschool 

volgen. In de AMV lessen wordt een goede basis gelegd voor het zingen door kennis over 

het notenschrift, ritme en solfège. Hierdoor leert elke zanger(es) om een muziekstuk van 

bladmuziek te zingen.  

Koorschool Drenthe heeft inmiddels een breed repertoire opgebouwd. Er wordt gezongen 

in diverse talen zoals Engels, Duits, Latijn. 

Kom jij met ons meezingen? 

De open les is opgedeeld in twee leeftijdsgroepen: 

15.30 – 16.30 uur kinderen van ca. 6 tot 12 jaar 

17.00 - 18.00 jongeren van ca. 13 tot 18 jaar 

De open lessen worden gehouden aan de Talmastraat 101 in Assen en deelname is 

gratis. 

Meer informatie over de koorschool is te vinden op www.koorschooldrenthe.nl 
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