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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 lezen.
Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar!

Basisschoolschaakkampioenschap Assen
Het team van de Scharmhof heeft afgelopen zaterdag heel goed hun best gedaan,
maar is helaas niet in de prijzen gevallen.

Koffie-inloop
Afgelopen woensdag was er een koffie-inloop. Nog niet veel ouders maken van deze
mogelijkheid gebruik. Ontmoeting en kennismaking met directie en andere ouders staan
centraal maar ook kunt u natuurlijk vragen stellen of uw zorgen delen. De volgende
koffie-inloop is op donderdag 29 maart.
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 waar
houten zit- en speelvlonders omheen komen. 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.
Griepgolf
Ook afgelopen week waren weer veel kinderen en leerkrachten
ziek. Heel vervelend allemaal, goed uitzieken is dan maar het
beste advies.
Nog vervelender is het dat er voor de zieke leerkrachten ook geen
vervangers meer zijn. Ook afgelopen week moesten we weer flink
wat kunstgrepen toepassen om ons onderwijs door te laten gaan. Vier keer was er een
invaller beschikbaar, twee keer werd er een groep verdeeld en twee keer werd er een
groep naar huis gestuurd.
Wat gebeurt er na een ziekmelding van een leerkracht?
Als een leerkracht zich ziek meldt, vragen we, indien mogelijk eerst de duopartner. Lukt
dat niet dan wordt direct contact gelegd met de contactpersoon van onze invalpool. Zij
gaan dan op zoek naar een vervanger. Soms lukt dat, maar de laatste tijd wordt dat
steeds lastiger. Is er geen invaller beschikbaar? Dan wordt de groep verdeeld. Bij de
groepen 1 t/m 4 vragen we de ouders om hen, indien mogelijk, thuis te houden. Zo
hoeven we minder kinderen te verdelen over de groepen en dat is minder belastend voor
de andere leerkrachten.
Soms lukt het om ‘s morgens voor schooltijd een bericht via ouderportaal te sturen naar
de ouders. In de meeste andere gevallen zult u in de loop van de ochtend bericht
ontvangen over de uitval van de leerkracht.
Studiedag 13 februari
Dinsdag zijn alle leerlingen vrij wegens een studiedag voor de leerkrachten. We gaan
bezig met PBS, verwerken de toetsresultaten en maken o.a. de rapporten klaar.

Staking 14 februari
De staking in het noorden gaat gewoon door ondanks de uitkomst van de gesprekken
afgelopen vrijdag. De kinderen zijn woensdag vrij. Via de berichtgeving in ouderportaal
ontving u een brief van ons bestuur en een aanbod van Archilles 1984 voor de invulling
van deze onverwacht vrije dag.
In het noorden is er een petitie opgesteld om de eisen van 14- 2-2018 kracht bij te
zetten. Wij wilt u deze petitie ook ondertekenen?
U vindt de petitie hier: https://investeerinprimaironderwijs.petities.nl/
Plaatsing op verzoek

