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De komende twee weken zijn we in de groepen 3 t/m 7 

druk bezig met de citotoetsen. Met deze onafhankelijke 

toetsen krijgen we een goed beeld wat de kinderen kennen 

en kunnen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dat 

wil zeggen: ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in de 

rest van Nederland. De oudergesprekken hierover en over 

alle andere vaardigheden, kennis en het welbevinden van 

uw kind zijn gepland in de week van 28 juni. Op vrijdag 2 

juli gaan dan de rapporten mee naar huis. 
Ook voor de groepen 1 en 2 zijn er oudergesprekken. U ontvangt een uitnodiging van de 

leerkracht hiervoor. 
Ook deze laatste oudergesprekken zullen digitaal zijn.  

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

Deze week: Wie had dat gedacht? Petrus maakt de zieke Eneas beter 

en werkt Tabita op uit de dood. Later wordt hij gevangen genomen, 

maar in de nacht wordt hij bevrijd door een engel. Bijbel: Handelingen 

9: 32-43 en 12: 1-19. 

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 

In groep 1/2A heten we Mace welkom. Hij heeft afscheid 

genomen bij de peuters en mag nu naar school. Wij hopen dat je 

een fijne tijd tegemoet gaat. 

Groepen 8 

Met onze groepen 8 wilden we graag op schoolkamp. Helaas moeten scholen zich nog 

steeds houden aan het scholenprotocol en dat laat nog niet toe dat er gekampeerd of 

gelogeerd mag worden. Inmiddels hebben we de kampeerboerderij laten weten dat we 

ook dit schooljaar een alternatief programma bieden voor onze leerlingen van de 

groepen 8. 
De leerkrachten zijn hier druk mee bezig. Ouders en kinderen van de groepen 8 zullen 

hierover geïnformeerd door de leerkrachten.  
Voor de musical proberen we een vorm te vinden waarbij (een gedeelte van de) ouders 

kunnen aansluiten. Of dat lukt is op dit moment niet zeker maar we gaan er wel voor.  
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Sportdag  

Op woensdag 23 juni stond de sportdag gepland. We willen hier nogmaals vermelden dat 

deze niet doorgaat en dat de lessen die dag gewoon tot 14.00 uur zullen zijn.  

Beslisboom 

De beslisboom (of uw kind wel of niet naar ons kindcentrum mag komen met milde 

klachten) is aangepast. Deze vindt u op onze website bij de tegel ‘Over Kindcentrum De 

Scharmhof’ onder documenten. 

Muziek 

MUZIEKSCHOOL KLANKRIJK DRENTHE 

Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo, Noordenveld, Midden Drenthe 

houdt op zaterdag 

12 juni 2021 – bij 

wijze van 

experiment - een 

digitaal Open Huis 

van 10:30 tot 

11:45 via Zoom.  

Je kunt dan 

rechtstreeks 

kennismaken en 

spreken met onze 

docenten!  

Via hen kun je 

informatie krijgen 

over – in 

alfabetische volgorde 

- blokfluit, cello, 

dwarsfluit, gitaar 

(akoestisch en elektrisch), harp, hobo, keyboard, klarinet, 

koperblaasinstrumenten (trompet, bugel, cornet, trombone, euphonium, tuba), 

piano, saxofoon, slagwerk, viool en zang.  

Een heleboel keus dus! 

 

Hoe bezoek je dit digitale Open Huis? Klik op 12 juni tussen 10:30u -11:45u op deze link 

https://us02web.zoom.us/j/89919733324?pwd=MkNtV1BJQmswN0grazdLYnRDb1lodz09 

Dan word je ontvangen door een vriendelijke host, die je doorverbindt met de docenten 

per instrument. De docenten nemen plaats in zogenaamde “break out rooms”: aparte 

“kamertjes” binnen Zoom, waar je als bezoeker een kijkje kunt nemen. Er is dus een 

kamertje “gitaar”, “piano”, enzovoort.  

De docenten kunnen je informatie geven over wat je nodig hebt voor les op het 

instrument van je keuze, in welke lesplaatsen je terecht kunt, enzovoort!  

Deze Zoom-link is ook te vinden op onze website: www.klankrijkdrenthe.nl/open-huis . 

Daar vind je ook de instructies over hoe je Zoom gebruikt. 

In Klankrijk Drenthe zijn docenten verenigd die ook op gemeentelijke muziekscholen 

lesgeven of lesgegeven hebben. Allen zijn gediplomeerd: we hebben dus naast 

instrumentkennis op hoog niveau ook een onderwijskundige achtergrond. Momenteel 

heeft Klankrijk Drenthe 25 docenten! 

Natuurlijk kun je ook op ieder moment via onze website www.klankrijkdrenthe.nl contact 

opnemen met onze docenten! 
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