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Afgelopen week was een korte week doordat Hemelvaartsdag hierin viel. De 

onderwijsgroepen waren ook de dag daarna nog vrij en hadden dus alweer een korte 

vakantie. Rond deze periode zijn er enkele gebroken weken door de vrije 

Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag. Deze week is gelukkig een hele gewone week. 

Wel gaan onze achtste groepers donderdag op de fiets hun verkeersexamen doen. We 

hopen dat het vooral droog is voor deze jongens en meisjes en wensen hen heel veel 

sterkte! 
Volgende week zijn er weer 2 vrije dagen: Maandag hebben alle groepen vrij 

(Tweede Pinksterdag) en dinsdag is er voor de onderwijsgroepen een 

studiedag. De leerkrachten gaan zich dan bezighouden met het invullen van een 

gedegen plan voor het Nationaal Onderwijs Programma. Hierbij gebruiken we de 

resultaten van de laatste toetsen en de menukaart die verstrekt is door het ministerie. 

Ook proberen we onze eigen schoolontwikkeling hiermee een impuls te geven. Er komt 

de komende jaren veel geld vrij voor scholing en ontwikkeling. We hopen dat we 

hiermee uw kind(eren) flink vooruit kunnen helpen in hun ontwikkeling. En daar hebben 

we zin in! 

Godsdienstige vorming 
Voor alle groepen werken we met de methode Kind op Maandag. 
Deze week: Wat krijg ik nou? Met Pinksteren ontvangen de leerlingen 

van Jezus de heilige Geest. Misschien begrijpen ze zelf niet precies wat 

er gebeurt, en ook de mensen in Jeruzalem vragen zich af wat er aan 

de hand is. Maar het is onmiskenbaar: Gods kracht werkt in de mensen. 

De leerlingen vormen met elkaar een kring waarin ze alles delen. Er gebeuren 

wonderlijke dingen, zoals een verlamde man die weer kan lopen. Bijbel: Handelingen 2: 

1-13 en 41-47 en 3: 1-10.  

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 lezen: Samenwerken  

Op ons kindcentrum wordt regelmatig samengewerkt. Samenwerken is 

iets anders als samen werken.   

Hieronder ziet u de afspraken waar we ons aan houden bij 

samenwerken:   

• Je gaat rustig en binnen 5 tellen naast je maatje zitten of in je groepje 

• Je luistert goed naar de instructie 

• Je overlegt op fluistertoon/met liniaalstem. 

• Je denkt aan de ander: luister naar elkaar, overleg met elkaar en zorg dat ieder 

aan de beurt/aan het woord komt. 

• Kom je er samen niet uit? Lees de uitleg/opdracht nog een keer. Vraag het aan je 

naaste duo, daarna aan juf/meester. 
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• Ben je klaar? Wat heeft juf/meester gezegd wat je mag gaan doen? 

Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 
Welkom 

We heten weer veel nieuwe kinderen welkom. Bij het 

kinderdagverblijf is dat Maarten. Bij de peuters zijn komen spelen: 

Jasmine, Milou, Senn, Azarja, Alex en Thomas. Emmalyn, 

Dominique en Demian hebben afscheid genomen bij de peuters en 

zijn naar het onderwijs gegaan. Ook Lieke is 4 jaar geworden en 

mag ook naar school. Emmalyn en Dominique zijn in 1/2A gekomen en Demian en Lieke 

zijn in groep 1/2B gekomen. Allemaal een fijne tijd gewenst. 

Sportdag gaat niet door 

De sportdag die gepland staat voor 23 juni komt te vervallen. Buiten sporten mag maar 

om zoveel ouders mee te laten helpen wordt ook in juni nog wel een lastige kwestie. 

Daarom hebben we besloten dat de sportdag voor dit schooljaar komt te vervallen. En 

let op: op de papieren kalenders staat dat deze dag tot 12 uur duurt maar omdat de 

sportdag komt te vervallen, gaan we die dag gewoon tot 14 uur naar school. 

Nieuws uit de MR 

Vorige week maandag heeft de Medezeggenschapsraad van onze school weer digitaal 

vergaderd. Een van de punten op de agenda was deze keer de RI&E (Risico 

Inventarisatie & Evaluatie). Door de Arbodienst is een rapport opgesteld, waarin de 

risico's op de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de kinderen en medewerkers 

van ons Kindcentrum geïnventariseerd zijn. Veel van de (weinige) verbeterpunten die 

voor ons gerapporteerd zijn, hebben we direct kunnen oppakken!  
Daarnaast hebben we gedachten uitgewisseld over de invulling van het Nationaal 

Programma Onderwijs. Dit is het geld dat minister Slob aan scholen zal toekennen, om 

eventuele achterstanden die zijn ontstaan door corona weg te werken en de 

schoolresultaten te verhogen.  
Onze volgende vergadering staat gepland op 29 juni. Dit is de laatste vergadering van 

dit schooljaar.  
Herhaalde oproep: Aan het einde van dit schooljaar verloopt het termijn van Romy 

Nijenhuis binnen de MR. Lijkt het u leuk om het stokje van haar over te nemen en een 

plaatsje binnen de MR te bemachtigen? Dan vragen wij u uiterlijk 31-05-2021 een mail 

te sturen naar mr.descharmhof@ckcdrenthe.nl.  
Indien er geen reactie komt, is Romy bereid haar termijn te verlengen.  

Het belang van (voor)lezen 

Afgelopen week zijn er op alle leerpleinen leeskastjes 

geïntroduceerd.  

Uw kind kreeg hierover informatie mee naar huis in de vorm van een 

boekenlegger. In de leeskastjes mogen boeken worden neergezet 

die, mits voorzien van een ruilsticker, mee naar huis mogen worden genomen om te 

lezen. Op deze manier hopen we het lezen bij onze kinderen (en bij u!) te stimuleren.  

Lezen en ook voorlezen heeft namelijk een positief effect op de taalontwikkeling van uw 

kind. Kinderen komen op deze manier in contact met nieuwe woorden en leren 

complexere zinnen. De woordenschat en het taalinzicht wordt op deze manier snel 

groter. Daarnaast is voorlezen vooral heel gezellig. Wist u dat u al op jonge leeftijd 

(vanaf ongeveer 9 maanden!) kunt beginnen met voorlezen? En wist u ook dat oudere 

kinderen het heel fijn vinden om nog voorgelezen te worden?  

Komende week gaan de bibliotheken weer open. Een mooi moment om een kijkje te 

nemen in de bieb in de Nieuwe Kolk. Nog geen lid? Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid 

worden. Daarna stopt het gratis lidmaatschap. Wie wil kan dan betaald lid worden maar 

dit hoeft niet. Lid worden van de bieb? Van harte aanbevolen! 
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