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Godsdienstige vorming
In groep 1 worden de verhalen verteld uit de Kijkbijbel: deze week
het verhaal over David.
Voor de overige groepen werken we met de methode Kind op
Maandag.
Deze week: Geen haar op mijn hoofd!
Simsons kracht is verbonden met zijn lange haren, die niet geknipt
mogen worden. Dat is Simsons geheim. Delila, een Filistijnse vrouw,
probeert Simsons geheim te ontdekken. Lukt het Simson om zijn geheim te bewaren? De
kinderen denken aan de hand van deze verhalen na over wanner je een geheim moet
bewaren en wanneer je een geheim wel kunt vertellen.
Rechters 16:1-3; Rechters 16:4-14; Rechters 16:5-15
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
week staat de regel voor het naar de wc gaan centraal.
Hiernaast kunt u de regel lezen.
Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar!

Contactmomenten
Deze week zijn er de contactmomenten. Via het ouderportaal heeft u zich hiervoor
kunnen opgeven.
Op pad
Groep 6 gaat a.s. donderdag naar het Drents Museum. Zij gaan de tentoonstelling
Mysterie in het Veen bekijken.
Sinterklaas
Nog ruim een week, dan is het zover. Dan komen de Sint en de
pieten ons kindcentrum bezoeken. We hebben bericht ontvangen
dat de pieten deze week een bezoek komen brengen aan de
groepen 1 t/m 8 want de kinderen mogen a.s. woensdag de
schoen zetten. We zijn benieuwd wat we donderdag aantreffen.
Sinterklaas zal volgende week woensdag 5 december om 8.20 uur
op de parkeerplaats bij de sporthal aankomen. Daar zullen we
hem verwelkomen. De parkeerplaats zal daarom met linten
worden afgezet, zodat Sinterklaas de ruimte heeft voor zijn
ontvangst. Bent u gewend hier uw auto te parkeren, dan vragen
we u voor deze keer een ander plekje te zoeken. Nog een
dringend verzoek van de organisatie: blijven u en uw kind tijdens
de intocht achter de linten staan.
Na de ontvangst kunt u uw kind net als anders naar de groep brengen.

De kinderen van KDV en BSO zullen, indien mogelijk, met de medewerkers aansluiten bij
de ontvangst.
Sint en de pieten brengen geen uitgebreid bezoek aan onze jongste opvanggroepen.
Bij de kleutergroepen komt Sint op bezoek in de klas.
Bij de groepen 3 en 4 in het speellokaal en de groepen 5 t/m 8 in de grote zaal.
Voor de groepen 1 t/m 8 geldt: Uw kind hoeft deze dag alleen voor de lunch iets mee te
nemen. Voor drinken en eten in de korte pauze wordt gezorgd.
Kerstcircuit
We hebben al veel aanmeldingen ontvangen. Onze dank hiervoor! Volgende week krijgen
alle ouders die zich opgegeven hebben een envelop met informatie.
Voor de groepen 5 t/m 8 hebben we al voldoende hulp. Echter in de groepen 1 t/m 4
zoeken we nog meer enthousiaste ouder(s) en verzorger(s) om ons te komen helpen
met:
- het begeleiden of meelopen met de groep (1b en 2a) en bij de groepen 3/4
- helpen bij de kerststukjes
- helpen in de klassen bij het maken van kerstkaarten en kerstversiering
- voor het maken van deegballetjes voor de kniepertjes (dit voor alle groepen)
Hieronder 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
Om kerststukjes te maken nemen alle kinderen eigen benodigdheden mee in een plastic
tas:
- kerstbakje
- oase (thuis alvast nat maken en in het bakje doen)
- kaars
- kerstversiering en kerstgroen
Wij willen u ook vragen om extra groen mee te nemen naar school.
Dit kunt u vanaf 6 december inleveren bij juf Yvonne of juf Sien.
Oudercommissie De Sterrenhof
Binnen ons kindcentrum is een oudercommissie actief die meedenkt in beleidszaken
binnen de opvanggroepen (KDV, peuters en BSO) en zo nodig hand- en spandiensten
daar coördineert. De OC bestaat op dit moment uit twee personen en is dringend op zoek
naar uitbreiding. Hieronder stellen zij zich voor;

Mijn naam is Marga Sanneman. Samen met Jan heb ik een
zoon, Rick (2.5 jaar), en een dochter, Emma (9 maand). Op
de twee dagen dat ik als leerkracht voor CKC Drenthe werk,
mogen de kinderen naar de Sterrenhof. Ik ben lid geworden
van de OC om betrokken te kunnen zijn bij de plek waar
onze kinderen zijn als ik werk.

Mijn naam is Mirjam Garama.
Ik ben moeder van Sarah (groep 2b en BSO) en
Roos(peuteropvang en kdv).
Op dit moment ben ik voorzitter van het OC. Ik ben hiervoor
gevraagd en vind het leuk om te doen! Op deze manier ben je
nog wat meer betrokken bij de plek waar je kinderen een groot
deel van de week doorbrengen. Ikzelf werk als
ambulant begeleider binnen de gezinsontwikkeling bij Cosis.

En we zouden graag nog wat meer leden erbij willen. Voor meer informatie kun je mailen
naar: OC.Scharmhof@ckcdrenthe.nl
Heb je iets in te brengen of te vragen? Spreek ons dan gerust aan of mail naar
bovenstaand e-mailadres.
Tekort leerkrachten
In het basisonderwijs groeit het inval-probleem. Bij ziekte van een leerkracht is het
steeds moeilijker om inval geregeld te krijgen. Op allerlei manieren wordt geprobeerd
oplossingen te vinden. Het College van Bestuur van CKC-Drenthe licht de situatie binnen
CKC nader toe in onderstaande brief.

