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De laatste loodjes 

Het aftellen voor de zomervakantie is weer begonnen.......   

Nog 2 weken te gaan en de zomervakantie gaat beginnen. Twee 

weken waarin we nog veel kunnen leren, waarin we gaan 

kennismaken in de nieuwe groep, bij een nieuwe juf en waarin we 

ons laatste project afsluiten. Ondertussen zijn er nog 

oudergesprekken en op vrijdag 8 juli gaan ook de rapporten mee 

naar huis. Kortom: nog genoeg te doen! 

 

Kennismaking 

Donderdag 7 juli is er tussen 13 en 14 uur tijd om hier een kijkje te 

nemen. Let u even  op dat uw zoon/dochter dan mogelijk uit een 

andere deur komt? Onze groepen 8 zijn die dag wat eerder vrij. 

Voor hen zit de dag er om 13.00 uur op.  
Voor de meeste kinderen is het spannend om even bij de nieuwe juf 

te kijken. Voor een aantal groepen is het minder spannend want hun 

juf gaat met de groep mee.  
 

Afscheid nemen 

's Avonds na de kennismakingsmiddag is er voor het team een BBQavond. 

We gaan dan afscheid nemen van meester Frans, juf Dominique, juf Kelly, 

juf Mirja en juf Finley. 
Zij gaan allemaal na de zomervakantie op een andere school werken behalve juf Mirja, zij 

gaat weer de invalpool in. We vonden het heel fijn dat zij, langere of kortere tijd, bij ons 

gewerkt hebben en wensen hen veel succes bij hun nieuwe uitdaging! 

Veilig helpen 

Afgelopen week was er van alles te beleven op De Scharmhof. Zo 

hadden de groepen 7 en 8 EHBOlessen, was er in alle groepen een 

presentatie over de Huid, kwam RTV Drenthe langs om hierover 

een radio-item op te nemen en kwam Univé een dispenser  voor 

zonnebrandcrème brengen.  
Een aantal kinderen uit groep 5a werden geïnterviewd over de 

gastlessen van Huid in de klas. Komende vrijdag sluiten we ons 

laatste project af. Dat doen we in circuitvorm met activiteiten waarbij de kinderen 

kunnen laten zien wat zij geleerd hebben. Hiervoor zoeken een aantal groepen nog wat 

hulpouders. Helpt u ook mee? 
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Zomerleesfeest 

Ook hielden we afgelopen week ons 

zomerleesfeest. Wat was het warm maar 

ook reuze gezellig op de boekenmarkt. 

Hopelijk heeft iedereen genoeg vakantie 

leesvoer ingeslagen. Graag willen we 

iedereen die mee heeft geholpen heel hartelijk bedanken! 

Godsdienstige vorming 

Bij de kleuters vertellen we vanuit de Prentenbijbel. De 
Prentenbijbel is een dik prentenboek vol Bijbelverhalen geschreven 

in eigentijdse, kindgerichte taal. Deze week uit de Vertelbijbel: Ik 

kan zien. 
Er is een blinde man die bij de straat aan het bedelen is. Altijd op 

hetzelfde vaste plekje. Dan hoort hij van de langslopenede mensen 

dat er iets bijzonders aan de hand is; Jezus komt voorbij! Jezus? 
Maar die kan mensen genezen! En Bartimeüs bedenkt zich niet, hij 

begint te roepen en te roepen.... om Jezus. Hij wil deze kans 
grijpen om weer te kunnen zien. De mensen vinden dat hij stil 

moet zijn en niet zo'n lawaai maken. Maar hij roept gewoon door. En natuurlijk komt 

Jezus en maakt zijn blinde ogen weer ziende. 
 

 
Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Kind op 

Maandag. 

Deze week: Aan jou de keus. David krijgt de kans om koning Saul 
te doden, als de koning zijn behoefte doet in een grot. In plaats 

daarvan snijdt David een stuk van de mantel Saul. Zo laat hij zien dat 
hij geen kwaad in de zin heeft. Een zekere Nabal wil David laten 

delen in zijn rijkdom. Zijn vrouw Abigail voorkomt dat David wraak 

neemt. Als hij Nabal sterft, wordt zij de vrouw van David. Een tijd later, nadat koning 
Saul is omgekomen in de strijd, wordt David de nieuwe koning van Israël. Bijbel: 1 

Samuel 24: 1-23, 1 Samuel 25 en 2 Samuel 2: 1-7. 

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. 
 

Afscheid groep 8 

Volgende week nemen we afscheid van de kinderen van groep 8. We zwaaien dan uit: 
Norah, Novalee, Sophie ten K., Deano, Amber R., Jesselyn, Daniël, Silva, Thijmen, 

Mirthe, Amber van B., Milou, Raphaël, Rick, Chènnely, Sten, Tiago, Enola, Eleanor, Joost, 
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Pepijn, Riquelmi, Sem O., Tygo P., Julia, Linn, Daran, Sven, Shania, Dylan, Floor, 

Salomé, Fenna, Mads, Maud, Wesley, Isabella, Chelsey, Jasper H., Caitlin, Thomas H., 
Elin, Luuk K., Sophie K. Thomas L., Djelan, Luuk S., Mira, Jasper S., Tygo S., Dani, Mila, 

Gwenn, Nils, Sem V., Mila en Jesper. 
 
Ook voor de ouders van Sophie ten K., Amber R., Jesselynn, Mads, Maud, Wesley, 

Isabella, Chelsey, Jasper H., Caitlin, Sophie K., Joost en Thomas, Luuk S., Jasper S., 

Tygo S., Mila, Gwenn, Jesper, Silva, Amber van B., Rick, Chènnely, Sten, Tiago, Enola, 

Pepijn, Riquelmi, Sem O., Tygo P., Linn, Daran, Shania en Dylan betekent dit een 

afscheid van de Scharmhof. Zij hebben geen kinderen meer op de Scharmhof en hen 

zullen we dus niet weer zien. Het gaat u goed! 
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en een hele goede start op de nieuwe school 

in het voortgezet onderwijs! 

Van buiten 

 

 

 

 


