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Godsdienstige vorming
In groep 1 worden de verhalen verteld uit de Kijkbijbel: deze week
het verhaal over Bartimeus.
Voor de overige groepen werken we met de methode Kind op
Maandag.
Deze week: Help, help, hoera! Er klinken verschillende geluiden door
elkaar. Veel mensen juichen voor Jezus, ze zijn blij om wat hij doet
en wie hij is. Maar er zijn ook mensen die het maar niks vinden. Zij
willen dat er een einde komt aan Jezus’ optreden.
Johannes 11:45-57; Johannes 12:1-11; Johannes 12:12-19
Positive Behaviour Support
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.
De regel van de afgelopen week en komende week is: Gebruik je blokje
en werk rustig door tot je hulp krijgt.
Misschien verwondert deze regel u; vroeger staken de kinderen hun
vinger op of stonden in een rijtje bij het bureau van de leerkracht te
wachten tot zij aan de beurt waren. Tegenwoordig gaat dat anders: geen geloop meer
door de klas en ook niet stoppen met werken tot je geholpen wordt. De leerlingen
hebben (vanaf groep 3) allemaal een blokje op de tafel tijdens het zelfstandig werken.
Dit blokje heeft verschillende kanten. Zo kun je laten zien dat je een vraag hebt (dan
werk je wel door maar je slaat even een stukje van je werk over, juf of meester komt
vanzelf langs), dat je niet gestoord wilt worden (omdat je lekker aan het werk bent) of
dat jij voor hulp gevraagd kan worden (door een andere leerling). Benieuwd hoe dat
gaat? Vraag uw kind ernaar!
Welkom
In groep 1a heten we drie nieuwe leerlingen welkom. Het zijn
Senne, Sem en Elise. Wij wensen jullie heel veel plezier en hopen
dat jullie een fijne tijd tegemoet gaan bij ons op De Scharmhof.

Van de Peuteropvang
Dinsdag 19 maart is er weer samenspel bij de Peuteropvang dependance (naast ‘t
Markehuus) tussen 13:00 en 15:00 uur. Heeft u kinderen tussen 2 en 4 jaar dan bent u,
samen met uw kindje, van harte welkom. De koffie en thee staan voor u klaar. Op deze
manier kunt u kennis maken met andere ouders en de kinderen met elkaar.
Van Kinderdagverblijf De Sterrenhof
Er gaan momenteel verschillende virussen rond en het aantal zieke kinderen is per week
best groot.
We merken toch dat er af en toe kinderen gebracht worden die niet helemaal beter zijn,
en al snel weer moeten worden opgehaald volgens de richtlijnen van de GGD.
Wij hanteren de volgende richtlijnen voordat we ouders bellen.
Het gedrag van het kind, lichamelijke kenmerken, andere signalen en indien de
lichaamstemperatuur hoger is dan 38,5 graden.
Dan zullen wij, na overleg met elkaar, contact opnemen met ouders en verzoeken uw
kind te komen ophalen.
Het geven van zetpillen is niet wenselijk ivm het onderdrukken van de eventuele koorts
en de kans op een koortsstuip, mocht het medicijn uitgewerkt zijn. Wij zullen ook nooit
een zetpil toedienen.
Op deze manier proberen we de groep goed draaiende te houden en uitbreiding van de
virussen zoveel mogelijk te voorkomen.
Plein
GEVRAAGD: Ouders die Erik willen helpen bij de aanleg van een
groeneiland op het bovenbouwplein.
De onderstaande dagen zijn de werkzaamheden gepland.
U kunt zich aanmelden via de mail bij Erik Sijtsma erik@greensytes.nl
of telefonisch 06-54956309. We hopen op veel hulp.
Planning:
Woensdag 20-3
(halve dag, ‘s
morgens))
Donderdag 21-3
Vrijdag 22-3
Maandag 25-3
Dinsdag 26-3
Woensdag 27-3

Contouren uitzetten, tegels er uithalen, eerste lagen
aanbrengen.
Afmaken muurtjes
Grond verplaatsen binnen de contouren, profileren,
aanbrengen stamhout. Doorgang muur dichtmetselen
Vlonder + palissadenwand
Paadjes, kantopsluitingen, afzetting met palen en touw,
plantmateriaal aanbrengen
Afwerken en onvoorzien

Tegels gevraagd
We hebben nog tegels, stenen e.d. nodig voor het groeneiland op het bovenbouwplein.
Hebt u nog stenen en tegels liggen dan kunnen wij die heel goed gebruiken.
U kunt dit melden bij Erik Sijtsma.
Scharmhof Got Talent
We vinden het belangrijk dat kinderen, naast het opdoen van kennis, zich ook
ontwikkelen op andere gebieden. Daarom is er niet alleen aandacht voor de basisvakken
maar ook voor gym, muziek, beeldende vorming en dans.
Kun je iets goed of wil je van je laten horen? Dat mag dit jaar tijdens onze
talentenmiddagen. Dit keer geen grote show maar vier keer een talentenmiddag. Deze
talentenmiddagen organiseren we samen met een aantal maatjesklassen.

Er worden dit keer geen ouders of andere belangstellenden verwacht.
De talentenmiddagen zijn onder schooltijd en vinden plaats op de
volgende dagen:
Groepen 2b, 6b, 4b, 8a
dinsdag 26 maart
Groepen 1b, 5c, 4a, 8b
donderdag 4 april
Groepen 2a, 6a, 3b, 7b
woensdag 10 april
Groepen 1a, 5a, 5b, 3a en 7a
dinsdag 16 april
Koningsspelen
Groepen 1 t/m 4:
Op 12 april worden de koningsspelen gehouden op
onze school. De groepen 1 t/m 4 houden een
spellencircuit op het onderbouwplein. We hebben
hiervoor 6 ouders nodig die bij deze spellen willen
begeleiden. We starten om 8:45 en zijn rond 12:00
klaar. Wilt u ons helpen? Dan mag u een mail sturen
naar m.palmbergen@ckcdrenthe.nl Heel hartelijk
bedankt!
Groepen 5 t/m 8
Voor de groepen 5 t/m 8 zijn er een aantal studenten die een spellencircuit organiseren.
Zij hebben zelf al een hoop vrijwilligers verzameld, maar kunnen nog goed een paar
extra handen gebruiken. Het spellencircuit duurt ongeveer de hele schooldag. Als u de
mogelijkheid heeft om die dag te helpen, horen wij het heel graag. U mag mailen naar
h.wildeboer@ckcdrenthe.nl of langskomen in het lokaal van groep 8b. Nadere informatie
volgt dan later.
Sportdag 17 mei
Op vrijdag 17 mei wordt onze sportdag gehouden op het atletiekterrein van AAC’61.
Deze sportdag zal zijn voor de groepen 3 t/m
8.
Voor deze dag hebben we veel ouderhulp
nodig, dus schrijf het in uw agenda. Aan het
eind van deze week ontvangen de kinderen
hierover een informatiebrief met
opgavestrookje.
Groet,
Juf Connie, juf Miranda en juf Mirthe
Koffie-inloop
A.s. vrijdag bent u weer van harte uitgenodigd om tussen 08.30 u en
09.00 u een kopje koffie te komen drinken in de grote zaal. De koffieinloop is bedoeld om kennis te maken met elkaar maar ook om vragen te
stellen aan de directie/andere ouders of om feedback te geven.
Flessenactie
Hallo, ik ben Sanne Rijs uit groep 7A.
Ik heb vorige week mijn spreekbeurt gedaan over de dierenambulance.
Omdat de dierenambulance volledig afhankelijk is van donaties wilde ik
graag iets voor hun doen. Deze week kan je lege statiegeldflessen op school
inleveren. Volgende week maandag komt de dierenambulance om alle
flessen op te halen. Doen jullie mee? Je kunt de flessen inleveren in de
grote hal bij het podium.

