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Godsdienstige vorming
In groep 1 worden de verhalen verteld uit de Kijkbijbel: deze week
het verhaal over Zacheus.
Voor de overige groepen werken we met de methode Kind op
Maandag.
Deze week: Moet het echt? Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal
gaan gebeuren: Hij zal doodgemaakt worden en weer opstaan. Moet
dat echt? Tijdens een maaltijd knielt Jezus neer en wast de voeten
van zijn leerlingen. Hoort dat wel zo, een meester die de voeten van zijn leerlingen wast?
Het moet echt zo, vertelt Jezus. Als je bij hem wilt horen, moet je worden zoals hij.
Johannes 12:20-36, Johannes 13:1-20, Johannes 13:21-30
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.
Elke veertien dagen staat er een gedragsverwachting centraal.
Hiernaast kunt u de regel lezen.
Deze week: Laat zien dat je actief luistert tijdens de instructie.
Maar ja, wat is dat dan: actief luisteren?
Best moeilijk maar dit is wat er in de groepen besproken wordt:
Aankijken
Goed zitten
Meedoen met het gesprek
Meedoen met nadenken
Je reageert op de vraag als je een beurt krijgt
Iedereen doet zijn best!
Benieuwd hoe dit in de klas gaat? Vraag uw kind ernaar!
Welkom
Alweer nieuwe kinderen in de groepen 1: We heten Uche in
groep 1a en Aaron in groep 1b welkom. We hopen dat jullie
een hele fijne tijd hebben bij ons op De Scharmhof!

Afscheid
Vorige week hebben we afscheid genomen van twee leerlingen. Jayden uit groep 4a. Hij
is door verhuizing naar Deventer gegaan. Swen uit groep 7a is naar Visio in Haren
gegaan. Veel plezier gewenst op jullie nieuwe school.
Tevredenheidsonderzoeken
Om goed onderwijs te geven en te blijven geven, gebruiken wij altijd input vanuit
verschillende geledingen. U kunt hierbij denken aan de schoolresultaten, de bevindingen
van de onderwijsinspectie en van de auditcommissie, natuurlijk onze eigen evaluaties
maar ook de adviezen van onze MR en OR nemen wij ter harte. Ook proberen we goed te
luisteren wat u als ouder/verzorger ons vertelt om ons onderwijs te verbeteren.
Volgende week starten daarom onze tevredenheidsonderzoeken; deze keer voor
ouders/verzorgers, (bovenbouw)leerlingen en medewerkers. U ontvangt volgende week
via uw kind een inlogcode hiervoor. Hiermee kunt u op de site scholenopdekaart.nl een
vragenlijst invullen.
Voor ons als school is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers dit invullen.
Hierdoor wordt de uitslag betrouwbaarder. De codes worden eenmalig verstrekt en
kunnen bij verlies helaas niet opnieuw verstrekt worden. We hopen op een zo groot
mogelijke respons. Als het u niet lukt om dit onderzoek thuis in te vullen, mag u ook
gerust op school komen. Wij willen u met alle plezier hierbij helpen en er is ook koffie of
thee. Neemt u dat wel even de code mee?
Koningsspelen (herhaling)
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 later,
Schoolvoetbal
A.s. donderdag, 28 maart is er schoolvoetbal. Kinderen uit de groepen 8 en 7 hebben
zich op kunnen geven. Wij doen mee met 1 jongensteam en 1 meisjesteam. We spelen
op de velden van LTC. Het begint om 13.00 uur en zal rond 17.00 uur zijn afgelopen.
Iedereen is van harte welkom om te komen aanmoedigen. Veel plezier en succes
gewenst.
Plein

Afgelopen week is er hard gewerkt aan het bovenbouwplein. Hieronder ziet u een aantal foto’s.
Ook komende week zullen er werkzaamheden zijn. Wilt u meehelpen?
U kunt zich aanmelden via de mail bij Erik Sijtsma erik@greensytes.nl
of telefonisch 06-54956309.

Planning:
Maandag 25-3
Dinsdag 26-3
Woensdag 27-3

Vlonder + palissadenwand
Paadjes, kantopsluitingen, afzetting met palen en touw,
plantmateriaal aanbrengen
Afwerken en onvoorzien

