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Deze extra nieuwsbrief beginnen wij met iedereen een hele fijne vakantie toe te
wensen!
Wij danken alle ouders van de leerlingen van groep 8 voor het in ons gestelde
vertrouwen en de hulp die zij hebben gegeven binnen de school!
We wensen jullie alle goeds toe.
Op de laatste vrijdag van de zomervakantie volgt ook een extra nieuwsbrief.
Daarnaast hopen wij u allemaal op maandag 4 september op school te
verwelkomen voor de start van het nieuwe schooljaar.

Agenda:






Vr 21 juli 12:00 uur
Begin
Zomervakantie tot
Maandag 4 sept
Woe 26 juli Oud
Papier Aktie
Woe 30 aug Oud
Papier Aktie
Ma 4 sept Opening
schooljaar
Vr 8 sept BBQ back
to he Schutse

Bedankt
Bedankt collega
voor dat ene woord waardoor ik, na die waardeloze dag,
even moest glimlachen en de betrekkelijkheid weer zag.
Bedankt hulpmoeder
voor die hand, die medelevend door jou op mij schouder werd gelegd.
Een klein gebaar slechts waar zoveel mee werd gezegd.
Bedankt Martijn, Lobke, Benjamin, Geerline, Jens, Ilse
voor alles wat ik van je onbezorgdheid heb geleerd.
’t Vertrouwen dat je in me had,
in me bleef houden, ook al deed ik veel verkeerd.
Bedankt familie
Eefting, De Lange, Amersfoort, Pronk, Adema, Muyeti
Bedankt o Heer
Voor al die mensen die U zo maar meegaf op onze pad.
Bedankt o Heer.

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op vrijdag 1
september

We hebben zo veel aan jullie gehad.
Team CBS de Schutse.

CBS de Schutse

Nieuws uit de groep

Ouder vragenlijst
We willen alle ouders bedanken die de vragenlijst hebben ingevuld. Met uw op- en
aanmerkingen kunnen we de organisatie c.q. het onderwijs verbeteren.
De uitslag van het onderzoek krijgt u separaat toegestuurd.
Eerste schooldag en presentatie nieuwe naam vereniging
Maandag 4 september is de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. De school begint
gewoon om 8.30 uur. Tot 9.00 uur is er gelegenheid voor ouders om even in de klas en
school te kijken en gezamenlijk een kop koffie of thee te drinken in de school. Wij nodigen u
daarnaast van harte uit voor de onthulling van de nieuwe naam van onze vereniging (nu nog
de VPCBO Coevorden). Komt dus allen!
Meer informatie over de presentatie volgt nog in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe
schooljaar.
Kinderloop voor hoop
De Schutse doet ook mee met de Kinderloop voor hoop. De Kinderloop is een korte versie
van de de Samenloop, meestal 24 minuten of maximaal een half uur. De kinderen krijgen aan
de start een paars Samenloop T-shirt, lopen in teams en worden begeleidt door een
volwassene. Het is vooral bedoeld voor kinderen uit groep 5 t/m 8, maar jongere of oudere
broers of zussen kunnen natuurlijk ook meedoen.
Voor het inzamelen van geld of sponsoring van deze loop hebben we in september o.a. een
Speelgoedmarkt gepland. Nader informatie over deze actie volgt in de nieuwsbrief van 1
september.
Even voorstellen!
Hallo allemaal!
Mijn naam is Bernet Staal ben 25 jaar en woon in Emmen.
Afgelopen schooljaar heb ik mijn diploma voor leerkracht
basisonderwijs mogen halen aan de Hogeschool VIAA in
Zwolle!
Naast juf-zijn vind ik het erg leuk om creatief bezig te zijn met
schilderen, zingen, maar ook met muziek maken! Dat zullen
jullie vast nog wel eens zien of merken Ik hoop een hele leuke
tijd met jullie tegemoet te gaan en een leuke samenwerking met
ouders/kinderen en collega’s! 
Het lijkt me erg leuk om in te mogen vallen op jullie school!
Voor nu alvast een fijne vakantie, en tot volgend (school) jaar!
Vriendelijke groet, Juf Bernet
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Alle jarigen van harte gefeliciteerd!
directie@cbsdeschutse.nl
info@cbsdeschutse.nl
OUD PAPIER AKTIE :

30 augustus
Jan Pol
Ivo Janssen

We zitten op het web!

www.cbsdeschutse.nl
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Groeten uit Canada
Hi lieve kinderen, ouders en alle anderen die de nieuwsbrief lezen.
Hier een berichtje vanuit het, op dit moment, warme Canada. Hoe gaat het met jullie? Ik lees
dat jullie een hele leuke spelenkermis hebben gehad. En volgens mij zijn jullie op kamp en op
schoolreis geweest. Wat een leuke dingen maken jullie toch mee op de Schutse! Jullie
vermaken je vast superbest. Maar het is vast ook hard werken om een mooi cijfer op het
aankomende rapport te krijgen!
Met ons gaat alles goed. We wonen nog op de boerderij tegenover mijn ouders. We hebben
onze visum nog niet, dus tot die tijd mag Eric alleen maar op de boerderij werken. Als hij
mocht kiezen, zou hij liever weer vrachtwagen gaan rijden. En we zouden graag naar een
dorp willen verhuizen waar alles wat dichterbij is.
Walter en Laura zijn echte Canadese kinderen geworden. Ze beginnen zelfs thuis al Engels
te praten en Laura kan niet meer in het Nederlands lezen. Ze vermaken zich hier heel goed
en ze willen niet meer terug naar Nederland.
Ik ben nog steeds druk met mijn stroopwafel-bedrijfje. Het markt-seizoen begint weer, dus ik
kan weer lekker veel verkopen. Mijn stroopwafels liggen ook al te koop in winkels en worden
gebruikt in restaurants. Canadezen zijn er gek op.
Ook werk ik sinds December in een koffiehuis. Daar maak ik bijzondere soorten koffie, ijsdrankjes, heerlijke lunches, tussendoortjes en nog veel meer. Maar het is niet zeker of dit
koffiehuis nog lang zal bestaan. Daarom ben ik nu een plan aan het schrijven om in hetzelfde
dorp een nieuw koffiehuis te starten. Dan krijg ik dus mijn eigen bedrijf. Ik wil er ook hand
gemaakt ijs gaan verkopen. Als alles goed gaat, ga ik in de zomervakantie open. Weten jullie
hoe het gaat heten? Een typisch Nederlands woord: “Lekker!” Dat leek mij wel grappig.
Nou, ik zou zeggen; veel plezier nog in de laatste weken.
Wees lief voor de juffen en meesters.
Geniet van de warme dagen. Tot de volgende keer!
Groetjes juf Janny Jansen

