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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

Trefwoord: De komende 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.
Hiernaast kunt u de regel van deze twee weken lezen.
Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar!

Schoolschaken
A.s. zaterdag, 10 februari, is er weer een schaaktoernooi voor basisscholen in Assen.
Dit toernooi vindt plaats in het Markehuus, in Peelo. Het toernooi is van 09.00 tot 16.00
uur. Onder begeleiding van meester Coos en juf Sien gaan Brian, Kevin, Maarten, Niek,
Thomas, Jochem en Léon hieraan meedoen. Wij wensen ze heel veel succes!

Pleinochtend zaterdag 10 maart a.s.

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 w een werkochtend op 10
maart. Heeft u die dag tijd om ons te helpen? We beginnen om 9 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!
Nieuwe emailadressen
Misschien heeft u het al gemerkt; onze mailadressen zijn veranderd.
Voor de medewerkers: voorletter.achternaam@ckcdrenthe.nl
Ons kindcentrum heeft een geheel nieuw adres gekregen:
descharmhof@ckcdrenthe.nl Vergist u zich en gebruikt u per ongeluk uw
oude adres? Geeft niets, nog een jaar lang wordt de mail doorgestuurd.
10-minutengesprekken groep 1 t/m 7 (herinnering)
Op donderdag 15 en dinsdag 20 februari zijn er de 10minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7. Groep 6b heeft
de 10-minutengesprekken op donderdag 15 en vrijdag 16
februari. Groep 8 kiest een eigen moment. Wilt u hier gebruik
van maken, dan kunt u vanaf a.s. vrijdagmorgen aan het
eind van de morgen u hiervoor aanmelden via het
ouderportaal.
Ziekte onder leerkrachten

Afgelopen week waren er veel kinderen ziek. Ook verschillende
medewerkers werden ziek en dat had binnen onze school flinke
gevolgen; op woensdag waren vier medewerkers ziek maar er was
maar één invaller beschikbaar. De invalpool is nagenoeg leeg. Dat is
vervelend. Voor de kinderen, voor ons onderwijs maar ook voor u als
ouder. Met flink wat kunst- en vliegwerk en dankzij de inzet van o.a. de duocollega’s hebben we de
groepen kunnen bezetten. Vrijdag hebben we leerlingen van één groep vrij moeten geven. Dit doen
we alleen als er echt geen andere oplossing is. Ook vandaag is er een groep thuis, terwijl een andere
groep verdeeld is. De tekorten in het onderwijs worden steeds groter, terwijl de werkdruk voor het
huidige personeel alleen maar toeneemt. Dat is de reden dat we 14 februari weer gaan staken.
Studiedag dinsdag 13 februari a.s.

Om de werkdruk onder het huidige personeel te
reduceren zijn er dit schooljaar een aantal
studiedagen gepland. Tijdens deze studiedagen
worden we geschoold in PBS en is er gelegenheid
voor de groepsadministratie. De eerstvolgende
studiedag is dinsdag 13 februari. Verschillende
ouders hebben ons gevraagd om deze studiedag

te verplaatsen omdat de kinderen de volgende dag ook al vrij zijn door de staking. Hier hebben we
met het team naar gekeken maar helaas is dit niet mogelijk; De studiedag is juist na de
(cito)toetsen en voor de contactavonden gepland om zodoende piekbelasting bij onze
leerkrachten te voorkomen. Houdt u er vast rekening mee: De volgende studiedagen zijn
woensdag 11 april en woensdag 20 juni.
Staking woensdag 14 februari a.s.
Woensdag 14 februari zullen alle CKC Drenthescholen zich aansluiten bij de
estafettestaking. In de bijgaande brief leest u waarom.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De stakingen in het primair onderwijs krijgen een vervolg. Graag geven wij u wederom
meer informatie over de aanleiding van deze nieuwe acties en wat dit betekent voor uw
kind(eren).
Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs waren teleurgesteld
over het regeerakkoord van Rutte III. Het kabinet stelt weliswaar extra geld beschikbaar,
maar die investeringen zijn niet hoog genoeg. Met Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat
er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het moderniseren van de
arbeidsvoorwaarden. Dit terwijl het PO-front heeft berekend dat er minimaal 900 miljoen
euro nodig is om een eerste goede stap te zetten om salarissen van de leraren gelijk te
trekken met het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs. Daarnaast heeft het
kabinet ook een bezuiniging op het onderwijs aangekondigd van 61 miljoen euro vanaf
2021.
Als Kindcentrum De Scharmhof vinden wij het belangrijk dat er voldoende middelen
beschikbaar zijn om nu en in de toekomst goed onderwijs te kunnen verlenen. Het
primair onderwijs heeft de afgelopen jaren bezuiniging op bezuiniging gestapeld zien
worden, met tekorten tot gevolg. Iedere bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld in het
onderwijs, ook op onze school. Bovendien willen wij ook in de toekomst voldoende
leraren blijven trekken om het onderwijs voor uw kind(eren) op peil te houden. Wij
merken dat het steeds lastiger wordt om voldoende leraren voor de klas te krijgen en te
houden.
De landelijke staking van 12 december heeft niet het gewenste resultaat gehad.
Vandaar dat er nu landelijk estafettestakingen zullen worden gehouden. Hiermee wordt
op 14 februari in de noordelijke provincies gestart.
Wat betekent dit voor u en uw kind(eren)?
- Deze dag blijven de deuren van onze school de hele dag gesloten;
- u moet op deze dag zelf opvang zoeken voor uw kind
We houden u de komende weken op de hoogte over de ontwikkelingen in ons onderwijs..
Met vriendelijke groet,
Saskia Prakken

