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Nog twee weken en dan begint de zomervakantie. Voordat het 

zover is, moet er nog wel het een en ander gebeuren. Komende 

week zijn de telefonische/digitale oudergesprekken. Ook staat 

morgenmiddag de kennismaking met de nieuwe leerkracht gepland. 

Leest u even goed het stukje in deze nieuwsbrief hierover?  

 

Verder is groep 8 druk aan het oefenen voor de musical. Er is een mobiel decor gemaakt 

want de uitvoering gaan we houden in het Noorderlicht. Hier mag een beperkt aantal 

ouders/verzorgers per leerling bij aanwezig zijn en ook kan de musical thuis gevolgd 

worden via een stream. De leerkrachten zullen u hierover informeren. 

 

Aan het einde van dit schooljaar gaan we afscheid nemen van juf Martzen, zij gaat 

volgend jaar verder op een andere CKC locatie.   

Ook nemen we volgende week afscheid van een aantal onderwijsondersteuners die kort 

bij ons waren in verband met een kortlopende subsidie. En dan zijn er de komende twee 

weken nog sollicitatiegesprekken voor de laatste gaten in het formatieoverzicht.  

U merkt het al: druk met veel zaken, soms leuk, soms minder leuk: het einde van het 

schooljaar is in zicht!  

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

week: In rep en roer. De zilversmid Demetrius ziet de bui hangen: Als 

iedereen Paulus gelooft, koopt straks niemand meer een beeldje van 

Artemis. Hij brengt de stad in rep en roer. Later ontstaat ook in 

Jeruzalem onrust, nu omdat de Joodse inwoners vinden dat Paulus 

verkeerde dingen zegt. Ook lezen we dat Paulus besluit om per schip naar Rome te 

gaan. Bijbel: Handelingen 19: 21-40, 21: 27-39 en 27: 1-13. 

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. 

Welkom 

Bij de opvang heten we Joas nog welkom. Fijn dat je er ook bent. 

Kennismaking nieuwe groep 

Morgenmiddag is de kennismaking in de nieuwe groep. Weet je niet waar je heen moet? 

Geen zorgen, je juf vertelt waar je naar toe moet. In de nieuwe groep maak je kennis 

mailto:descharmhof@ckcdrenthe.nl


met je nieuwe leerkracht(en) en voor sommige kinderen ook met nieuwe klasgenoten. 

Om 14 uur gaat iedereen door de uitgang van de nieuwe groep naar buiten. Voor 

de ouders dus even opletten 
Afscheid groep 8 

Volgende week nemen we afscheid van: Arman, Dario, Tim, Lisa, Joris, Lucas, Sofie, 

Tess, Bradley, Sanne, Brian, Elena, Ruben, Noor, Nadin, Senna, Sara, Myrthe, Lisanne, 

Kylian, Nicole, Owen, Nathan, Benjamin, Thije, Fynn, Rowin, Lotte, Marit, Ivar, Lieke, 

Danique, Isha, Ella, Roan, Leonie, Remon, Rosa, Adrian, Alyssa, Lianne, Joachim, Julian, 

Elisha, Glenn, Daan S., Levi, Daan V. en Nola 

Ook voor verschillende ouders betekent dit een afscheid van de Scharmhof. Hun 

(jongste) kind zit in groep 8 en verlaat de Scharmhof. Ook deze families zien we niet 

weer: Het gaat u allen goed! 

We wensen iedereen een hele fijne vakantie en een hele goede start op de nieuwe school 

in het voortgezet onderwijs! 

Schoolreizen en sportdag komend jaar 

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. 

 


