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Godsdienstige vorming
In groep 1 worden de verhalen verteld uit de Kijkbijbel: deze
week het verhaal over de Emmaüsgangers.
Voor de overige groepen werken we met de methode Kind op
Maandag.
Deze week: Blijf je hier? Er is een verschil tussen ergens een
tijdje zijn en je ergens thuis gaan voelen. In de verhalen van deze
week wordt steeds meer duidelijk dat Ruth in Betlehem zal
blijven. Ze gaat in de nacht naar Boaz en ze worden verliefd op
elkaar. Ruth 2:18-23; Ruth 3:1-5; Ruth 3:6-15
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: Samenwerken
Op ons kindcentrum wordt regelmatig samengewerkt. Samenwerken
is iets anders als samen werken. Bij samenwerken moet u denken
aan het versterken van elkaars talenten. Alle personen in de groep
zijn gelijkwaardig en er wordt goed naar elkaar geluisterd om van
elkaar te leren. Hieronder ziet u de afspraken waar we ons aan
houden bij samenwerken:







Je gaat rustig en binnen 5 tellen naast je maatje zitten of in je groepje
Je luistert goed naar de instructie
Je overlegt op fluistertoon/met liniaalstem.
Je denkt aan de ander: luister naar elkaar, overleg met elkaar en zorg dat ieder
aan de beurt/aan het woord komt.
Kom je er samen niet uit? Lees de uitleg/opdracht nog een keer. Vraag het aan je
naaste duo, daarna aan juf/meester.
Ben je klaar? Wat heeft juf/meester gezegd wat je mag gaan doen?

Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar!
Sportdag 1 t/m 8
A.s. vrijdag hebben alle groepen hun sportdag. De groepen 1 en 2 hebben hun sportdag
op het plein. De groepen 3 t/m 8 hebben hun sportdag bij de atletiekvereniging op het
sportpark Stadsbroek, achter de Bonte Wever. Alle kinderen hebben hierover een brief
ontvangen. We wensen iedereen een fijne sportdag toe!
NB Bij slecht weer verwachten we de kinderen gewoon op school. Er is dan les
van 08.30 tot 14.00 uur. Dit zal via een bericht in het ouderportaal worden
gecommuniceerd.

Praktisch verkeersexamen
A.s. woensdag doen de kinderen van groep 8 mee aan het praktisch verkeersexamen.
Veel succes gewenst!
Avondvierdaagse
Volgende week lopen we van dinsdag t/m vrijdag de avondvierdaagse. De kinderen
worden om 17.45 verwacht op het veld van Stadsbroek. We starten vanaf 18.00. Op
vrijdag is de start een uur later, verzamelen om 18.45. Deze week krijgen alle kinderen
die lopen een t-shirt en looplijst mee. We wensen alle deelnemers en begeleiders veel
wandelplezier toe.
Kleuterfeest 19 juni a.s.
Vorige week heeft u een brief ontvangen voor hulp bij het kleuterfeest. Wilt of kunt u
meehelpen, denkt u er dan aan deze in te vullen. Bij voorbaat dank.
Nieuwe boeken
We hebben onze schoolbibliotheek aangevuld met een stapel mooie, aantrekkelijke
boeken voor kinderen van alle leeftijden. De boeken blijven langer fris wanneer ze
worden gekaft.
Op donderdag 23 mei kaften we de boeken in de grote zaal. Dit doen we van 8.45u
tot 9.45u.
Wie wil een uurtje meehelpen? Dat zou heel fijn zijn!
Stuur even een mailtje naar g.geleijns@ckcdrenthe.nl zodat ik weet op wie ik kan
rekenen. Spontaan aanschuiven mag ook altijd!
Hartelijke groet van Gera Geleijns (taal/leescoördinator)
Zomerleesfestijn
Het is natuurlijk heerlijk om straks met ‘nieuwe’ boeken de zomervakantie in te gaan en
daarom organiseert de Scharmhof ook dit jaar het Meer informatie volgt
binnenkort!




Jas kwijt
Op 17 april was het mooi weer en mocht Thomas zijn zomerjas aan
naar school: een stoer nep leren jack, met rits, bruin met emblemen,
maat 134/140. Hij komt uit school zonder jas, die is weg? Omdat het
mooi weer is denken wij dat iemand per ongeluk de verkeerde jas in
de tas heeft gestopt en zo naar huis is gegaan.
Maar nadat wij later de hele school doorzocht hebben is de jas nog
steeds niet terug. En na de meivakantie nog steeds niet…
Wie heeft per abuis de jas van Thomas?

