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Voor vragen, groot of klein, kunt u gerust elke morgen de directie
aanspreken. Wat uitgebreider spreken met de adjunct of de directeur?
Dan kunt u het beste een afspraak maken. Dat kan via de telefoon, via
de mail of in levende lijve rond 08.30 of 14.00 uur bij één van de deuren
of in de hal.
Woensdag 7 februari is er weer een koffie inloop. U kunt dan tussen half 9 en 9 uur
vrijblijvend in gesprek met de directie en andere ouders. Onder het genot van een kopje
koffie, thee of iets anders. Ontmoeting en kennismaking staan dan centraal maar ook
kunt u, indien gewenst, uw zorgen delen. Van harte welkom!
Trefwoord
Deze week is het onderwerp: Je krijgt wat je verdient
■ Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en
ongelijke
behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
■ Bijbel: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20);
De
talenten (Matteüs 25); Het ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder vruchten
(Lucas 13); Zacheüs (Lucas 13).
PBS
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 keer zijn er weer
twee regels: een voor de kleuters en een voor de
rest van de kinderen.
Hiernaast kunt u de regels lezen.
Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind
ernaar!
Afscheid juf Melissa
Op woensdag 31 januari is juf Melissa Ritzema voor het laatst op de Scharmhof. Juf
Melissa heeft namelijk een vaste baan in Gieten gekregen. Heel leuk voor haar, minder
leuk voor ons; Vanaf de zomervakantie deed juf Melissa het zwangerschapsverlof van juf
Janet Emons. Op woensdag viert juf Melissa met groep 6b een feestje. Als u als ouder
haar nog de hand wilt schudden, bent u direct om 14. 00 uur welkom. We wensen juf

Melissa veel plezier op haar nieuwe school!
Het zwangerschapsverlof van juf Janet wordt tijdelijk opgevuld door juf Lydia van der
Velde. Haar wensen we veel succes!
Pleinochtend zaterdag 10 maart
U heeft het misschien al gezien......We zijn begonnen met de
vergroening van onze pleinen; op het kleuterplein zijn extra bomen
gepland. Komende periode komen daar houten zit- en speelvlonders
omheen. Op zaterdag 10 maart willen we aan de slag met het
bovenbouwplein. Hier willen we die dag een amfitheater realiseren.
Hiervoor zijn veel handen nodig en daarom organiseren we een werkochtend op 10
maart. Heeft u die dag tijd om ons te helpen? We beginnen om 9.00 uur met koffie en
sluiten om 13.00 uur af met broodjes en soep voor de harde werkers. We hopen dat veel
ouders ons die ochtend een paar uurtjes willen komen helpen!
Staking 14 februari
Woensdag 14 februari start het noorden van het land met een estafettestaking in het
basisonderwijs.
We begrijpen dat deze stakingsdag heel vervelend kan zijn voor u als ouders. Vooral ook
omdat we de dag ervoor een studiedag hebben en de leerlingen ook vrij zijn. We krijgen
van verschillende ouders vragen over de staking en over het eventueel verzetten van de
studiedag.
Hier over hebben we afgelopen week met het team van gedachten gewisseld; het
verzetten van de studiedag is voor ons geen optie. Deze studiedag is nodig om de
verzamelde leerling(toets)gegevens te verwerken en de contactavonden en rapporten
van februari voor te bereiden.
Wat betreft de staking:
Naar alle waarschijnlijkheid zullen de CKC Drenthe scholen die dag gesloten zijn.
We begrijpen dat het niet voor iedereen meevalt om weer opvang voor de kinderen te
organiseren. Toch vinden we het belangrijk dat de regering wat gaat doen aan de
werkdruk en het lerarentekort binnen het basisonderwijs.
We hopen dat de minister dat ook heel gauw inziet en met voldoende geld en
maatregelen over de brug komt.
Ongewenst bezoek na schooltijd
Al enige weken zijn er na schooltijd een aantal (oud)leerlingen op ons plein actief. Dat
mag en dat is natuurlijk helemaal niet erg. Wat wel vervelend is, is dat zij vaak voor
overlast en vernielingen zorgen. Dit kost ons veel tijd, energie en geld en dat kan
natuurlijk niet de bedoeling zijn.
Speelt uw kind na schooltijd rond De Scharmhof? Dan vinden we het fijn als u hierover
met uw kind in gesprek gaat; Wat doe je wel en wat doe je niet als je na schooltijd rond
de school speelt?
Bij aanhoudende problemen zullen we ons extra inspannen om de namen van deze
jongeren te achterhalen en zullen we contact opnemen met de ouders van deze
(oud)leerlingen. NB Bij vernielingen wordt altijd aangifte gedaan.

Cool Moves Volleybaltoernooi voor het basisonderwijs
Vorige week woensdag hebben twee meisjesteams van groep 5
en 6 meegedaan aan het schoolvolleybaltoernooi. Team 2 was
bijna als eerste van de poule geëindigd, maar ze hadden het
doelsaldo niet mee. Team 1 is wel als eerste van de poule
geëindigd en heeft de finaleronde bereikt. Zij zijn uiteindelijk 4 e
geworden van het toernooi. Alle coaches en begeleiders, heel
hartelijk bedankt voor jullie inzet en bijdrage.

Op pad

Op 6 februari gaan de leerlingen van de groepen 7 en 8 naar de film. Het is dit jaar de 5e keer dat
Soroptimistclub Assen het filmfestival over kinderrechten organiseert. Dit jaar gaan zo'n 1150
leerlingen uit Assen naar De Nieuw Kolk en kunnen zij genieten van één van de uitgekozen films. De
leerlingen uit groep 7 krijgen “Lost in Africa” te zien en de oudste kinderen gaan kijken naar “Blanka”.
Doel van het festival is om kinderen via films bewust te maken van de kinderrechten en om de
kinderen een kijkje te geven in het leven van andere kinderen over de hele wereld. Ter aanvulling
biedt Unicef gastlessen over kinderrechten aan, zodat er in de klas nagepraat kan worden.
De dag heeft een feestelijk karakter. Een echte rechter opent het filmfestival op ludieke wijze en een
muzikaal duo geeft de dag een feestelijk tintje. Levert uw kind de oplossing van de Unicef
Kinderrechtenquiz in bij Warenhuis Vanderveen, dan maakt hij of zij kans op een leuke prijs.
We hopen op een gezellige en informatieve dag!

