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De Gouden Weken

Agenda:







Ma 4 sept 8:30 uur
opening schooljaar
Vr 8 sept BBQ Back to
the Schutse
Di 12 sept en Do 14 sept
OuderKind gesprekken
Wo 13 sept vergadering
ActiviteitenCommissie en
Schoolkring

Do 21 sept
Informatieavond gr 1
t/m 8
Wo 27 sept start
Kinderpostzegelactie

Een goed begin is het halve werk! Deze uitdrukking is in het bijzonder van
toepassing en verwoordt in één keer het doel van de Gouden Weken. De
Gouden Weken worden ingezet om het goud dat je in handen hebt, de
interactie tussen de leerkracht en leerling, te smeden en te kneden, zodat er
een fijne sfeer heerst in de groep; een heel schooljaar lang.
Bij de Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten en
oudercontact.
De Gouden Weken gaan na de zomervakantie direct van start en duren tot
aan de herfstvakantie.We sluiten deze periode af met de meester- en
juffendag.
Ouders kunnen niet los worden gezien van groepsvorming en een goed
pedagogisch klimaat op school. In de Gouden Weken vinden dan ook
activiteiten plaats, waarbij de gouden driehoek leerkracht – ouders – kind
elkaar ontmoeten: op 8 september BBQ Back to the Schutse, , de
ouderkindgesprekken op dinsdag 12 september en donderdag 14
september. En de informatie-avond is voor alle groepen op donderdag 21
september.
Nieuwe leerlingen
We verwelkomen Norell de Boer, Lois Koolen en Nadine van Goor, bij ons
op school. We wensen zowel de kinderen als ouders veel plezier en een
fijne tijd op de Schutse.

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op vrijdag 15
september

Afscheid
In de vakantie is Shayan Mohsenian Nagani en Mustafa Alhaj Ali verhuisd
naar respectievelijk Ter Apel en Smilde. We wensen Mustafa een goed
verblijf in Nederland toe. Shayan gaat een onzekere periode tegemoet. We
hopen dat ze in Nederland mogen blijven.
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Geboorte
Hoera! Op dinsdag 29 augustus is Koen geboren, zoon van juf Karin en Jeff Doldersum. Een blijde
gebeurtenis! We feliciteren ook Mats met zijn nieuwe broertje en wensen de familie alle goeds toe.
Maandag 4 september
Op maandag 4 september openen we om 8.30 uur de schooldeuren om aan een nieuw schooljaar te
beginnen.
We beginnen deze eerste schooldag extra feestelijk. Onze vereniging (VPCBO Coevorden) krijgt namelijk
een nieuwe naam . Op alle scholen gaat dit met een klein feestje gebeuren. Nieuwsgierig naar de naam?
Kom dan maandag rond 8.30 uur bij ons op school. We beginnen op het schoolplein. Iedereen kan dus
wachten op het plein (ook de kleuters) Na de feestelijke onthulling mag iedereen naar zijn/haar klas gaan
Ouders en andere belangstellenden kunnen een kijkje nemen in de klas, de koffie staat klaar op het
Leerplein.
Alle ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom bij deze feestelijke
onthulling
De jaarkalender
Het ligt in de bedoeling dat u in de eerste schoolweek na de vakantie een schoolkalender van CBS De
Schutse uitgereikt krijgt. Het belooft weer een fraaie kalender te worden.
Personeel.
Juf Mirja is nog niet helemaal hersteld en zal de komende tijd voor een aantal uren op school zijn. Zij
wordt op maandag en dinsdag vervangen door Juf Bernet Staal. Juf Bernet vervangt ook juf Karin op
donderdag en vrijdag.
Juf Lisa Moorlag zal vanaf maandag 4 september haar LIO stage op de Schutse doen. De stageperiode
duurt tot februari 2018. Zij zal starten in het Rekenrijk en de tweede periode gaat zij naar het Taalrijk.
We wensen juf Karin en juf Lisa een fijne tijd toe.

Het team van CBS De Schutse heet iedereen van
harte welkom op maandag 4 september en wenst
iedereen een leerzaam en plezierig schooljaar toe!

CBS de Schutse
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Wanneer:
Vrijdagmiddag 8 september 2017
Vanaf 17.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur

Waar:
Rondom school

Voor wie:

Alle kinderen die in het schooljaar 2017 - 2018 op “de Schutse” zitten,
Alle kinderen die in het schooljaar 2016 – 2017 op “de Schutse” zaten,
Samen met hun ouders en broer(tje)s en zus(jes)sen.

Kosten:

Wij zorgen voor het vlees, salade, stokbrood, sausjes en ranja.
U neemt zelf drinken mee, borden, bestek en glaswerk.
Per volwassene vragen we een bijdrage van € 7,50 en voor de oudere broer of zus een
vrijwillige bijdrage. Wilt u dit in een gesloten enveloppe doen, voorzien van naam en deze
in de daarvoor bestemde bus deponeren?
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met:
Marian Jonkers of de Activiteitencommissie

.

CBS de Schutse
Paardelandsdrift 9

Jarig in september
September
4
28

7854 PL AALDEN
Telefoon:
0591 – 371 898
- E-mail:
directie@cbsdeschutse.nl
info@cbsdeschutse.nl
OUD PAPIER AKTIE :

27 september
Sietse Adema
Koos Mulder

We zitten op het web!

www.cbsdeschutse.nl

GELOOF in goed
onderwijs.

.

Ghaith
Liz

Groep
5
2

