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Godsdienstige vorming
In groep 1 worden de verhalen verteld uit de Kijkbijbel: deze week
het verhaal over Jona
Voor de overige groepen werken we met de methode Kind op
Maandag.
Deze week: Wordt het daar beter van?
Simson is volwassen geworden. Hij hoort bij God, God geeft hem
kracht. Deze week lezen we over Simson en wat hij met zijn kracht
doet. Maar of het er beter van wordt….? De verhalen zetten de kinderen aan het denken
of sterk zijn je kan helpen en of geweld de juiste oplossing is.
Rechters 13:1-8; Rechters 13:9-23; Rechters 13:24-14:4
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!
Tijdens de afgelopen studiedag hebben we gesproken over het belang
om elk kind te zien. Daarom hebben we nu afgesproken dat elk kind ‘s
morgens bij de deur begroet wordt door de leerkracht. We willen tijd hebben voor de
kinderen en vinden het fijn als evt. vragen van ouders ‘s morgens dan zo kort mogelijk
zijn. Graag uw medewerking hierin.
Welkom
In groep 1a heten we Leona welkom. Zij is 4 jaar geworden en mag nu ook naar school.
We wensen je een hele fijne tijd toe op de Scharmhof.
We heten ook onze nieuwe collega Marcel van der Giezen welkom. Hij komt invallen in
groep 7b voor juf Rosemarie. We hopen dat jij ook een fijne tijd zult hebben bij ons op
De Scharmhof.
Fietsenkeuring
Afgelopen week is de laatste fietsenkeuring afgesloten. Van de 22 fietsen die nog
opnieuw moesten worden gekeurd zijn er 2 niet goed gekeurd. Het is in deze tijd
belangrijk om goed zichtbaar te zijn op de fiets. Wilt u erop toezien dat uw kind op een
veilige fiets met goede verlichting aan het verkeer kan deelnemen?
Geboren
Hoera! Juf Kelly (groep 7b) en haar man hebben een zoon gekregen. Zijn
naam is Twan. We feliciteren juf Kelly en haar gezin van harte en
wensen hen heel veel geluk! Wilt u een kaartje sturen? Dat kan via
school. Graag inleveren met een postzegel erop. Onze administratie
verzorgt de rest

Sinterklaas

Afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer in Nederland aangekomen. De periode van
‘vol verwachting klopt ons hart’ is weer begonnen. En dat is voor veel kinderen een
hele spannende tijd…..
Ook op school maken we ons op voor het 5 decemberfeest. De groepen 5 t/m 8
trekken binnenkort hun lootjes en de school begint al in de sinterklaasstemming te
raken.
Dinsdag 5 december zullen we op school ook het Sinterklaasfeest vieren. Buiten zullen we de Sint
ontvangen. Meer info hierover in een volgende nieuwsbrief.
Als uw kind geen pepernoten/snoepgoed mag hebben vanwege een allergie, vragen wij u 2 zakjes
met lekkers aan te leveren (voor in de schoen en 5 december). U kunt dit uiterlijk 26 november
inleveren bij de groepsleerkracht.
Schoenendoos actie
Vanaf vandaag kunnen de schoenendozen ingeleverd
worden. Er zijn in de school drie verzamelpunten; het
leerplein van groep 7-8, het leerplein van groep 4 en het
leerplein bij groep 3.
We hopen een heleboel dozen te ontvangen voor de
schoenmaatjes!

Schoolplein
De ontwikkelingen van vernieuwingen op de beide pleinen zullen wat trager verlopen dan
wij hadden gehoopt. Erik moet het wat rustiger aandoen vanwege zijn rug.
Om vóór de winter de beplanting in de grond te krijgen hebben wij ouders nodig die ons,
op een aantal vrijdagen, hierbij willen helpen. Op de vrijdagen worden naast de
beplanting ook gewerkt aan enkele palen die geplaatst moeten worden.
Voor de volgende vrijdagen vragen wij om ouderhulp : 23 en 30 nov, 7 en 14 dec. Wij
hopen dat wij op u mogen rekenen. Graag horen wij van u welke ouders komen helpen.
Daarom graag uw opgave sturen naar annie.vanleeuwen@ckcdrenthe.nl.
iPhone speurtocht
Voor de leerlingen van onze groepen 5 en 6 heeft het Drents Archief een historische
speurtocht gemaakt door de wijk. De leerlingen gingen op 5 en 6 november allemaal met
een iPhone in de hand op route door Peelo. Onderweg kregen ze te horen welke kant zij
op moesten en ook waren er onderweg filmpjes of foto’s met vragen over de
verschillende historische plekken in de wijk.
Het Drents Archief heeft deze route speciaal voor ons gemaakt met behulp van een
subsidie.
Kinkhoest
Binnen ons kindcentrum is in beide groepen 4 kinkhoest geconstateerd. Kinkhoest is een
besmettelijke ziekte. De symptomen zijn aanhoudende hoest die 3 tot 4 maanden kan
duren. Als kinkhoest wordt vastgesteld is de periode van besmettingsgevaar al voorbij.
De vaccinatie zit in het rijksprogramma dus wie hiervoor is ingeënt hoeft zich geen
zorgen te maken. Wie niet is ingeënt en last heeft van aanhoudende hoest, kan het beste
even naar de huisarts gaan.
Kinkhoest kan wel gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen en voor heel jonge baby’s. In
die gevallen ook even overleggen met de huisarts.

Studenten
Op ons kindcentrum vinden we het belangrijk om ruimte te geven aan jonge talenten en
daarom is er ruimte en tijd voor een flink aantal studenten. Dit schooljaar heten we
welkom:
van de reguliere Pabo in Groningen: Daniel, Martijn en Lianne
van de Academische Pabo in Groningen: Manon
van de verkorte opleiding leraar Basisonderwijs in Meppel: Marcel en Nahali
van de internationale Pabo in Meppel: Anne en Daphne
van het Drenthe college in Assen : Noor
van het Alfa College in Groningen: Romy en Lisa
en van het ROC Menso Alting in Groningen: Gijs
Al deze studenten heten we van harte welkom op ons kindcentrum! De meesten hebben
inmiddels allemaal een plek gevonden en zullen in februari van groep wisselen met
uitzondering van Daphne (zij start eind februari) en Marcel (hij is al van groep gewisseld
en is nu bijna klaar met de opleiding)
Pleinwacht
We hebben gemerkt dat er vragen zijn over de begeleiding van uw kind tijdens het
buitenspelen; Op ons kindcentrum hanteren we verschillende pauzetijden. De groepen 1
en 2 spelen 2 keer per dag buiten onder toezicht van de eigen leerkracht. De overige
groepen zijn ‘s morgens een kwartier buiten. Tijdens deze pauze wordt altijd toezicht
gehouden door minimaal 2 leerkrachten.
Tijdens de lunchpauze spelen de kinderen een half uur buiten in de volgende
samenstelling: 1/2, 3/4, 5/6 of 7/8. Dit betekent dat er altijd slechts 4 groepen buiten
zijn. De pleinwacht wordt dan verzorgd door 3 of 4 volwassenen. Deze pleinwacht
bestaat in een wisselend rooster uit leerkrachten, onderwijsassistenten, directie, IB-ers
en pedagogische medewerkers die allemaal speciaal hiervoor een scholing hebben
gevolgd.
We vinden het belangrijk dat onze pleinwachten de kinderen kennen en daarom proberen
we ook altijd zoveel mogelijk dezelfde mensen als pleinwacht in te roosteren bij een
groep kinderen. Makkelijker voor de pleinwacht maar ook veel fijner voor de kinderen!
Studiedag
Afgelopen dinsdag was er een studiedag voor de medewerkers in de onderwijsgroepen.
De onderwerpen die tijdens deze studiedag aan de orde kwamen waren de komende
audit, onze Christelijke identiteit, het lerarentekort (anders kijken naar onderwijs) en
PBS.
Daarnaast was er ruime gelegenheid voor allerlei organisatorische zaken in de bouw- of
parallelgroep en was er ruimte voor de administratieve zaken.
Audit
Afgelopen donderdag vond er een audit plaats op onze school. Een auditteam van 5
personen kwam op onze school kijken naar de kwaliteit van onderwijs. Van te voren
waren er heel veel stukken aangeleverd die het auditteam moest doornemen.
Donderdagmorgen vonden er in 12 groepen klassenbezoeken plaats. Het auditteam
constateerde dat er op de Scharmhof hard gewerkt wordt en dat de kwaliteit van de
instructie hoog is. De inhoud van de lessen is in orde. We zijn blij met deze constatering!
Als ontwikkelpunt kregen we mee dat de analyse van de methodetoetsen adequater kan.
De rapportage komt deze week binnen en zal dan gedeeld worden met team en MR
waarna er een actieplan wordt opgesteld.

Koffie-inloop
De koffie-inloop van afgelopen donderdag is verzet naar morgen (dinsdag
20 november). U bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee,
voor een vraag of voor ontmoeting.
Voor de ouders van de kleuters
Nu het kouder wordt blijven we zoveel mogelijk
buiten spelen met de kinderen.
Wilt u uw kind handschoenen, sjaal en muts
meegeven?
Graag niet in de fruittas maar bij de eigen jas
opruimen.
Kerstcircuit
Vanaf dinsdag 11 december t/m vrijdag 14 december gaan alle klassen meedoen aan het
kerstcircuit. Wat gaan we doen? De kinderen van groep 1 t/m groep 8 gaan op
verschillende ochtenden een aantal activiteiten doen. In de vorige brief staat, dat u uw
voorkeur kan uitspreken. Bijvoorbeeld bij:
-helpen bij het maken van kerststukjes
-helpen bij kniepertjes bakken
-helpen bij het maken van kerstversiering-of kaarten
-begeleiden van de groepen langs de activiteiten
Nogmaals de data:
Dinsdagmorgen 11 december 2018, kerstcircuit voor de groepen 5 en 6
Woensdagmorgen 12 december 2018, kerstcircuit voor de groepen 1 en 2
Donderdagmorgen 13 december 2018, kerstcircuit voor de groepen 3 en 4
Vrijdagmorgen 14 december 2018, kerstcircuit voor de groepen 7 en 8
Deze activiteiten vinden in verschillende lokalen plaats en de kinderen rouleren.
Gelukkig hebben al enkele ouders zich opgegeven om te helpen. Hiervoor onze hartelijke
dank! U ontvangt t.z.t. meer informatie.
Wij komen echter nog veel hulp te kort. Ook opa’s of oma’s mogen meehelpen.
We hopen dat het met uw hulp weer een gezellige week gaat worden.
Tot slot willen wij u vragen om bakjes te verzamelen en mee te nemen naar school. Deze
kunnen we heel goed gebruiken bij de kerststukjes. U kunt ze in een doos doen voor de
klas van juf Sien, op het leerplein van groep 1/2.

