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Vorige week woensdag ging groep 8 op schoolkamp. Dat was superfijn want de 

schoolkampen konden de afgelopen jaren niet doorgaan. Vrijdag kwamen alle leerlingen 

inclusief begeleiding weer terug, lekker moe. Hopelijk vandaag weer helemaal uitgerust. 

Vrijdag gingen ook de groepen 3, 4, 5 en 7 op schoolreis. Ook deze groepen kwamen vol 

verhalen weer terug. Fijn dat iedereen weer goed is thuisgekomen! 

Met de interne renovatie van ons gebouw schiet het alweer lekker op. 

De lokalen van de groepen 6, 7 en 8 zijn inmiddels allemaal gesausd en 

van nieuwe plafonds voorzien. Ook groep 3a is opgeknapt. Voor de 

overige lokalen komt er nu even een stop maar binnenkort gaan de 

werkzaamheden weer verder. Benieuwd wanneer het lokaal van uw kind 

aan de beurt is? De leerkracht informeert u hierover als het zover is. De 

groep zit dan tijdelijk in ons zgn. wissellokaal. 

Godsdienstige vorming 

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

Deze week: Tel ik mee? Na zeven jaar werken trouwt Jakob met de 

dochter van Laban, Maar op de ochtend van de bruiloft ontdekt hij 

dat niet Rachel de bruid is, maar haar oudere zus Lea. Vervolgens 

trouwt Jakob ook nog met Rachel en belooft hij nog eens zeven jaar 

voor Laban te zullen werken. Bijbel: Genesis 29: 21-35 en 30: 1-24. 

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. De regel van de komende week is: 

Vinger opsteken en wachten op je beurt. 
Hoewel het lijkt dat de kinderen een vinger op moeten steken, is 

dat lang niet altijd het geval. Soms mag je een hand opsteken als 

je wat te vertellen hebt terwijl een ander aan het woord is.  
En tijdens het werken wordt er helemaal geen vinger opgestoken; 

In de groepen 3 t/m 8 leggen de kinderen dan hun blokje neer, 

slaan over wat ze (nog) niet begrijpen en gaan verder met hun 

werk. Als de leerkracht de ronde loopt komt hij/zij de vraag vanzelf 

tegen. De bedoeling van deze PBSregel is dat kinderen leren te wachten tot een ander is 

uitgepraat en tot zijzelf aan de beurt zijn. Heel logisch voor de één maar echt heel 

moeilijk voor een ander.   

Actie voor Amira 

Vandaag starten we met een lege flessenactie voor Amira uit groep 1/2c. 

Amira heeft een operatie nodig in het buitenland. Dit kost veel geld. De 

familie is een crowdfunding actie begonnen om dit bedrag bij elkaar te 

krijgen. Graag willen we hier met alle kinderen aan bijdragen.  

De lege flessen kunnen ingeleverd worden bij de groepsleidster of bij de 

leerkracht.  

Doet u ook mee? De actie duurt tot maandag 11 oktober. 
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Verkeersveiligheid 

Afgelopen week is er op het zebrapad voor de school een ongeluk gebeurd. Gelukkig zijn 

er geen ernstige verwondingen maar wel veel schrik en ook blikschade.  

Daarom vragen we u net als elk jaar aandacht voor de veiligheid rondom ons gebouw.  

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk fietsend of lopend te komen. Niet alleen is dat 

gezonder voor iedereen maar het scheelt een boel in drukte met auto’s.  

Waar mogen de kinderen dan de fietsen parkeren? 

1/2 en peuters - bij het speellokaal, naast de parkeerplaats  

3/4 – aan de achterkant van het Markehuus  

5/6 - achter de school, tussen het grote plein en de voetbalcourt  

7/8 - op het schoolplein, bij de blauwe deur.  

 

Soms is het echter nodig om de kinderen met de auto naar school te brengen omdat u 

bijvoorbeeld direct door rijdt naar uw werk of afspraak. Wilt u de auto dan op de 

parkeerplaats achter ons kindcentrum parkeren? Als het nodig is om de auto te 

parkeren aan de straat, wilt u dan buiten de gele strepen parkeren? Zo blijven de 

oversteekplaatsen overzichtelijk voor de voetgangers. Gelieve hier altijd stapvoets te 

rijden.  

Op het kaartje hieronder ziet u roze punten ter hoogte van de zebrapaden. Graag uw 

aandacht hiervoor! Aan weerszijden van de zebrapaden mag niet geparkeerd worden 

(gele strepen). Ook op straathoeken mag niet geparkeerd worden. De groene stroken 

geven aan waar wel geparkeerd mag worden maar liever: kom lopend, op de fiets of 

parkeer de auto op de parkeerplaats aan de achterkant.  

 

Sportdag 

Voor de sportdag op vrijdag 1 oktober zijn we nog op zoek naar 

ouders/opa's/oma's/buren die ons deze dag willen helpen. We 

hebben nog 16 vrijwilligers nodig en anders kan deze dag helaas 

niet doorgaan. 

Geef je op bij de leerkracht van je kind.  

 



Studiedag 4 oktober 

Maandag 4 oktober is er een studiedag voor de onderwijsmedewerkers. De kinderen van 

de groepen 1 t/m 8 zijn dan vrij. De peuters worden wel verwacht.  

Schoolkoor  

Komende vrijdag gaat het schoolkoor weer starten. Er hebben zich 

al 12 kinderen voor opgegeven. De dirigente is Lauri Bruins, zij 

verzorgt ook de AMV lessen voor de groepen 4.  Het koor oefent 

elke vrijdagmiddag van 14.15 tot 15.15 uur in één van onze 

kleuterlokalen. 

Jaarvergadering OR & MR 

Op dinsdag 5 oktober vindt om 19:30 uur de jaarvergadering van de 

Medezeggenschapsraad en de Ouderraad van onze school plaats. Deze vergadering 

bestaat uit een openbaar en een gesloten gedeelte. Bij het openbare gedeelte zijn alle 

belangstellenden welkom. Hier worden de jaarverslagen en het financieel verslag 

besproken. Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen zijn er geen beperkingen 

meer voor grote vergaderingen. Toch willen wij u vragen om u ook dit jaar op te geven 

via MR.descharmhof@ckcdrenthe.nl als u belangstelling heeft om deze avond aanwezig te 

zijn bij het openbare gedeelte van de vergadering. 

Kascontrole 

Dinsdag 5 oktober is de jaarvergadering van de OR en MR. Naast 

de jaarverslagen presenteren wij het financieel overzicht van de 

inkomsten en uitgaven van de OR. Dit is bedoeld om openheid te 

geven over waar het geld van bijvoorbeeld de ouderbijdrage aan 

wordt besteed. 

Wij zoeken twee personen die dit jaar de kascontrole willen doen; 

u controleert of de inkomsten en uitgaven goed verantwoord zijn. 

Het kost 1 avond van uw tijd en dit willen we doen in de week van 27 september. 

Interesse? Mail uw opgave naar OR.descharmhof@ckcdrenthe.nl 

Oproep ouderraad 

Op De Scharmhof gebeurt er naast het leren veel wat de basisschooltijd voor kinderen 

extra leuk maakt. Vanwege corona zijn er verschillende activiteiten niet doorgegaan, 

maar we hebben goede hoop dat we binnenkort weer meer activiteiten mogen 

organiseren. Daarvoor zoeken we nieuwe OR-leden! 

De OR houdt zich bezig met zaken zoals: 

- Kleuterfeest 

- Sinterklaas  
- Kerstcircuit 

- Avond4Daagse 

Vindt u het leuk om mee te denken en te helpen organiseren?  Of wilt u meer informatie? 

Neem dan contact op met de OR via OR.descharmhof@ckcdrenthe 

Nieuws uit de MR 

Om de MR meer gezicht te geven, zullen wij na iedere vergadering een 

bericht plaatsen in de nieuwsbrief. MR staat voor ‘Medezeggenschapsraad’ 

en deze bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Ronald 

Bousema, Irma Biesma en Romy Nijenhuis vormen de oudergeleding 

en Miranda Tuin, Gea van Schaik en Heleen Damstra vormen de 

personeelsgeleding. Miranda Tuin is de voorzitter en Ronald Bousema de 

secretaris. Joke Kuntz heeft tijdens de laatste MR-vergadering afscheid genomen. We 

willen haar bedanken voor haar tijd en inzet de afgelopen jaren. Heleen Damstra heeft 

haar plek in de MR overgenomen. 

In de MR denken ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. Vorig jaar 

zijn bijvoorbeeld de MARAP (Managementrapportage), de trendanalyse, de formatie voor 

het nieuwe schooljaar, de schoolgids en het taakbeleid besproken. De MR heeft soms een 

adviserende- en soms een beslissende rol. Als u vragen of opmerkingen heeft voor de 

MR, mag u deze mailen naar MR.descharmhof@ckcdrenthe.nl 
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