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Nog vier weken 
De zomervakantie nadert met 

rasse schreden….. Nog een 

krappe vier weken en de 

peuter- en onderwijsgroepen 

zijn voor zes weken gesloten. 

Zoals gewoonlijk staat er nog 

veel te gebeuren: de 

oudergesprekken (zie onder), 

het zomerleesfeest (zie verder 

in deze nieuwsbrief), de 

kennismaking met de nieuwe 

juf of meester, afscheid van groep 8, afsluiting van het laatste project, de eindfilm etc. 

Gelukkig is het mooi weer, de dagen duren langer, vakantieplannen worden steeds 

concreter: de zomer is in aantocht! 

 

Oudergesprekken 

Komende vrijdag om 12 uur worden weer de laatste oudergesprekken open gezet. 

Anders dan aangegeven op de kalender zijn de oudergesprekken niet alleen op dinsdag 

en donderdag; u kunt ook dit keer weer intekenen op tijden van 30 juni t/m 8 juli. 

Vrijdag 8 juli krijgen alle leerlingen dan de rapporten mee naar huis.  
Vanaf volgend jaar zal dat anders zijn: uw kind krijgt het rapport dan voor de 

oudergesprekken al mee naar huis.  

 

Renovatie 
De renovatie schiet mooi op. De laatste fase wordt ingezet: de kleuterafdeling. Hier 

komen aanpassingen bij de groene deur, er komt een magazijn en een personeelstoilet. 

Ook bij de rode deur zijn forse aanpassingen gedaan: binnenkort wordt de balie geplaatst 

en zal de entree er hier heel anders uitzien. Bij de rode deur zitten we in de 

afwerkingsfase.  

Na het sauzen van de verschillende lokalen, is binnenkort het speellokaal nog aan de 

beurt en daarna zijn alle lokalen voorzien van lichte kleuren en andere lampen.  

Zoals het nu lijkt, loopt alles weer volgens de planning en zijn we bij de start van de 

zomervakantie helemaal klaar. Daarna moeten natuurlijk nog wat puntjes op de i gezet 

worden. In het nieuwe schooljaar plannen we een Open Huis zodat iedereen onze 

vernieuwde locatie kan bewonderen.  
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Trots op Veerle 

We zijn heel trots op Veerle uit groep 6b. Vorig jaar deed haar hele groep mee met een 

landelijke poëziewedstrijd. Daar deden duizenden kinderen aan mee. Veerles inzending 

leverde een plek in de gedichtenbundel ‘Ga je mee in mijn gedachtenzee?’ die voor deze 

gelegenheid uit is gekomen. Onlangs mocht ze naar Arnhem 

om haar prijs in ontvangst te nemen. We zijn supertrots op 

Veerle! 

Hieronder haar inzending: 

Hoe kan het 

Dat wij vrienden maken 

Samen knutselen en samen haken 

Ik speel graag met vriendinnen 

Samen spelletjes verzinnen 

Hoe kan het 

Dat ik soms alleen wil spelen 

Dat het mij soms niet kan schelen 

Dat is misschien bij velen 

Samen of alleen, alleen is fijn 

Alleen ga ik chillen, met vriendinnen heb ik gein  

Formatie 
We waren heel blij dat we de formatie rond hadden….. Totdat één van onze leerkrachten 

liet weten dat zij werk dichter bij huis had gevonden.  

We zijn natuurlijk blij voor haar maar met deze wijziging moeten we de puzzel deels 

weer overnieuw leggen. Daar zijn we druk mee bezig. Als alles rond is, hopen we u en de 

kinderen de indeling voor komend schooljaar bekend te kunnen maken. De verwachting 

is dat dit eind volgende week zal zijn.  

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: 

Paulus vertelt het goede nieuws. 

Dit verhaal gaat over Saulus. Nee, dat klopt niet! Je bedoelt 

Paulus.... Nee, echt waar, ik bedoel Saulus. Hij vervolgde de 

discipelen en wilde hen doden. Pas toen hij de stem van Jezus 

hoorde spreken tot hem, veranderde hij helemaal. Hij keerde 

zich letterlijk om en ging meehelpen de goed boodschap 

verspreiden. Bij zo'n ommekeer hoort ook een nieuwe naam; 

Paulus. Ook Paulus zit vaak in de gevangenis om dit werk en 

dan schrijft hij lange brieven naar christelijke vrienden. Die staan ook in de Bijbel. 

 

 

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

Maandag. 

Deze week: Help jij mij? David is enorm populair bij het volk. 

Koning Saul wordt er jaloers van en probeert David te doden. 

David is getrouwd met Michal, de dochter van de koning. Zij 

helpt hem om te vluchten. Bijbel: 1 Samuel 18: 16-30 en 19: 1-

17. 
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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 die deze periode aan de orde 

komt: Begin pas met eten en drinken als juf/meester het 

zegt.  

 

Dat lijkt misschien een beetje raar maar de afspraken bij het 

eten een drinken zijn als volgt:  

 

- er is gelegenheid voor gebed 
- we starten gezamenlijk 
- we eindigen gezamenlijk 
- onder het eten blijven we op onze plaats 

- we eten met de mond dicht 
- we eten netjes 
- we ruimen onze spullen en tafel weer keurig op 
Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 

 

                                            Koekactie 

Wauw!! Wat een verkoop van koeken. Ruim 1400 

koeken hebben jullie met elkaar verkocht. 

Applaus voor iedereen namens de ouderraad. 

Nu mag de bakker flink aan de slag om alle 

koeken te bakken zodat ze 1 juli geleverd kunnen 

worden. Vergeet die dag niet om een grote 

shopper mee te nemen zodat jullie ze kunnen 

gaan uitdelen.  

Nogmaals bedankt voor jullie harde werk, de ouderraad is zo trots dat jullie dit met 

elkaar hebben gedaan. Wij gaan ervoor zorgen dat het geld volgend jaar weer aan iets 

leuks besteed gaat worden.  

 

                                            Zomerleesfestijn 

 
 

Zomerleesfestijn 2022 

Welkom!!  
Boeken kopen en verkopen,  

bijkletsen, ontmoeten, drinken, eten, spelletjes spelen,  

naar verhalen luisteren én natuurlijk lezen!  

 

Wanneer? Donderdag 30 juni 2022 14.00- 15.00u  

Waar? Onderbouwplein Scharmhof 



 

Zin om boeken te verkopen (a 0,50 ct per stuk)? Geef je op bij juf Gera. 

Zin om live jouw instrument te bespelen? Stuur juf Henriette een mailtje: 
h.ijszenga@ckcdrenthe.nl 

De Scharmhof heeft de eigen bibliotheek flink opgeschoond en de afgeschreven boeken 

worden deze middag verkocht. Zorg dat je erbij bent! 

Hartelijke groet, namens de voorbereidingscommissie, juf Gera 

g.geleijns@ckcdrenthe.nl 

Traktaties 

Met de zomer voor de deur zijn er altijd veel kinderen die willen 

trakteren; Overleg hierover graag even van te voren met de 

leerkracht of medewerkster. Wilt u de traktaties klein houden? Onze 

voorkeur gaat uit naar gezonde traktaties 😉  

Noot: IJsjes zijn natuurlijk erg lekker maar onze vriezercapaciteit is 

zeer beperkt! 

 

Laatste schooldag 

Het duurt nog even maar de laatste schooldag is op donderdag 14 

juli. De peuters gaan nog wel op vrijdag naar school maar de groepen 

1 t/m 8 hebben dan al vakantie.  

De zomervakantie duurt tot en met vrijdag 26 augustus.  

Nieuwe rage 

Van een bezorgde ouder ontvingen wij onderstaand bericht: 

Ik hoor veel kinderen, waaronder mijn eigen, over huggy wuggy. Dit 

is een nieuwe rage met een (veelal) blauw monsterachtig wezen. 

Helaas is dit niet iets liefs. Ik stuur een linkje mee. Misschien kun je 

via de nieuwsbrief ouders hiervoor waarschuwen. Aangezien 

kinderen alles nadoen wat ze op filmpjes zien……      

https://www.jmouders.nl/trend-huggy-wuggy-kinderen-rage-

knuffel/ 
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