Nieuwsbrief CBS "De Schutse"
Plezier, ontwikkeling, professioneel
M.R.Tetelepta
2016-09-15
Jaargang 106,nummer 2

FIERS ! SAMEN STERK !

Nieuwsb
rief Cer
1

Inhoud
Fiers

1

Nieuws

2

Nieuws

3

Jarigen

4

Samenloop voor hoop

5

Agenda:






Ma 18 sept groep 1,2
vrij ivm cursus juf Ine
Do 21 sept
Informatieavond gr 1
t/m 8
Wo 27 sept Oud Papier
Aktie
Wo 27 sept start
Kinderpostzegelactie
Wo 27 sept gr 1,2,3
Voorstelling Olleke
bolleke

Informatieavond op donderdag 21 september a.s.
De avond begint om 19:00 uur en is verdeeld in 2 gedeelten. We starten
plenair op het Leerplein en na de pauze wordt u in de Rijken verwacht.
U bent allen van harte welkom op deze avond.
Kinderloop voor hoop
Op 7 en 8 oktober wordt er rond de brink in Aalden de SamenLoop voor
Hoop georganiseerd.
De kinderloop gaat plaatsvinden op 8 oktober vanaf 13:00 uur en eindigt op
13:24 uur. Symbolisch 24 minuten dus. De kinderen betalen €5,inschrijfgeld, waarvoor zij een gaaf T-shirt krijgen.
We willen als school graag ons steentje bijdragen aan deze geweldige actie.
Samen met de kinderen gaan de leerkrachten geld inzamelen door een
speelgoedmarkt te organiseren.
Op woensdag 27 september van 13.00-17.00 uur mogen de kinderen hun
speelgoed in school verkopen. De opbrengst gaat naar de actie.
Stakingsactie leerkrachten op donderdag 5 oktober
Op donderdag 5 oktober staat een grote landelijke stakingsactie in het
basisonderwijs gepland. Het is nog niet helemaal zeker, maar de kans is
groot dat het team van de Schutse zich hier bij aansluit. Op dit moment
peilen wij de animo bij onze leerkrachten. Begin volgende week geven wij
definitief uitsluitsel via de mail, zodat u bij een eventuele staking tijdig
rekening mee kunt houden.

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op vrijdag 29
september

TREFWOORD
Week 37 t/m 39 (11 t/m 29 september): Vooruitkijken
■ Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe
bereid je je voor?
■ Bijbel: Twaalf verkenners (Numeri 13); Koning Balak en Bileam (Numeri
22); Mozes ziet het Beloofde Land (Deuteronomium 34).
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Nieuws groep 1,2 en 3
Wij zijn weer begonnen!
Na een fijne vakantie is het weer goed om samen te zijn.
Het eerste nieuws wat wij te vertellen hebben is dat juf Karin en haar man Jef een zoontje hebben
gekregen. Koen is op 29 augustus geboren. En Mats is natuurlijk erg trots op zijn broertje. Van harte
gefeliciteerd juf en we hopen dat jullie een keertje langs komen.
Wie ook langs is gekomen in de vakantie is Haas. De vriend van Kikker.
Hij wil graag nieuwe dingen leren en hij heeft gevraagd of wij hem daarbij willen helpen. En dat willen we
natuurlijk heel graag.
Het thema voor de komende weken is ‘Vriendschap’. Samen spelen en daardoor dingen leren is pas fijn!
Loїs Koolen wordt 18 september 4 jaar en ze draait nu al mee in groep 1. Nadine Kingma komt de
komende weken op dinsdag en donderdag wennen. Zij wordt 27 september 4 jaar. We vinden het heel fijn
dat jullie bij ons in de groep zitten, welkom!
Maandag 18 september zijn de kleuters vrij i.v.m. de studiedag van juf Ine.

Nieuws van groep 3
Wat is het toch elk jaar weer leuk om te starten met een nieuwe groep kinderen die heel nieuwsgierig zijn
wat er allemaal gaat gebeuren. Alles is nieuw voor hen; werken in het leesrijk en op het leerplein. Een
eigen la met potlood en gum. Een klikklakboekje met de eerste letters die ze geleerd hebben. Een
leesboekje waarin ze al woordjes kunnen lezen!
De woorden van kern 1 zijn: ik, maan, roos, sok, vis en pen. Voorlopig gymt groep 3 mee met groep 1 en
2. In de loop van het jaar zullen ze met gym doorschuiven naar 4,5,6. Nu is het niveauverschil nog te
groot.
Tijdens de projectles meten (samen met gr 1 en 2) oefenden de kinderen m.b.v. kleding de verhoudingen.
Groot, kleiner kleinst. Voor wie is elk kledingstuk. Hoe kun je bv. in de winkel zien welk shirt jou past? We
gingen bij elkaar kijken welke maat het shirt had. Wat betekenen al die cijfers of letters?
Kortom ontdekkend leren. Nu zijn we op zoek naar een kledingrekje. En mag uw kind verschillende
shirtjes meenemen zodat wij die kunnen sorteren op maat? De kinderen willen graag een kledingwinkel
maken. Als u kapstokjes over hebt dan houden wij ons ook van harte aanbevolen.
20 september zijn we uitgenodigd door Mattijs om thuis zijn museum te bekijken.
Samen met zijn vader heeft hij heel veel dingen gespaard. We zijn heel benieuwd.
Woensdag 27 september hebben wij ’s morgens een voorstelling van Olleke Bolleke in het speellokaal.

Groep 4,5 en 6/ REKENRIJK
De eerste 2 weken zitten er al weer op. We hebben genoten van de vakantieverhalen en zijn het
schooljaar goed begonnen.
In onze klas hebben we ook een nieuwe juf, ze zal zich even aan jullie voorstellen:
Mijn naam is juf Lisa Moorlag en ik zit in de eindfase van mijn studie.
Samen met juf Marian en juf Marieke geef ik les in het rekenrijk.
Ik heb er veel zin en hoop een mooie, leerzame tijd met de kinderen en collega’s te hebben.
Maandag beginnen we met een nieuw thema voor wereldverkenning. Het thema is:” Ik hou van Holland”.
De kinderen mogen materialen meenemen over dit thema.
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Nieuws uit groep 7-8/ TAALRIJK
Na een welverdiende vakantie zijn we fris en fruitig gestart. De eerste week zit erop. Iedereen moest
weer even wennen. Op tijd naar bed, op tijd opstaan, op tijd naar school enz. maar dat niet alleen. Ook
omdat er een aantal dingen veranderd zijn binnen de schoolorganisatie. Wat precies? Dat vertellen we
op de informatieavond.
We gaan starten met de boekbesprekingen. De kinderen hebben een papier met informatie hierover
mee naar huis gekregen. Maandag (18 sept) zijn Ingmar en Brian aan de beurt.
Maarten en Jamie een week later.
Vrijdag krijgen de kinderen huiswerk voor topografie mee naar huis. 22 September is de toets.
Taalrijk.
Deze week krijgen de kinderen van groep 4 t/m 8 het leerblad voor taal en spelling mee naar huis.
Op de ene kant van het papier (in kleur) staan alle themawoorden. Deze woorden komen voor in de
ankerverhalen. De bedoeling hiervan is dat de leerlingen de betekenis van de woorden kennen.
Tijdens de toets wordt naar betekenissen van de woorden gevraagd. Nr 1 hebben we vorige week
behandeld. Deze week zijn we gestart met de woorden uit de rij waar 2 bij staat.
Op de andere kant staan de spelling-categorieën die centraal staan tijdens de lessen.
Hiervan is het zaak dat ze die goed leren schrijven. We zijn gestart met week 1. Volgende week zijn
de woorden van week 2 aan de beurt.
De spellingwoorden kunnen de kinderen ook oefenen via www.bloon.nl. Alle kinderen hebben deze
week de inloggegevens hiervoor gekregen.
Huiswerk.
Een aantal kinderen kreeg vorig jaar (naast het leerblad) ook extra oefenstof voor spelling/taal mee.
Ook dit jaar gaan we hiermee door. Op donderdag krijgen ze het huiswerk mee. De woensdag erop
moeten ze het bij juf Tine Gé inleveren.

Afscheid juf Aniek
Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van juf Aniek. Zij was de logopediste voor onze
leerlingen. En dat deed ze met veel plezier en enthousiasme. Juf Aniek gaat nu zelf les geven op de
opleiding logopedie.
We wensen haar alle goeds toe op haar nieuwe werkplek en danken haar voor het plezier dat ze de
leerlingen voor het leren heeft gegeven.
In de volgende nieuwsbrief zal haar opvolgster zich aan u voorstellen.

.

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

We zitten op het web!
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Beste ouders en verzorgers,
In oktober vindt voor de eerste keer de SamenLoop voor Hoop in Zweeloo plaats.
Een uniek en onvergetelijk 24-uurs-evenement waarmee aandacht wordt gevraagd
voor de ziekte kanker en waarmee geld wordt ingezameld voor KWF
Kankerbestrijding. Deze SamenLoop voor Hoop vindt plaats op 7 en 8 oktober 2017.
Speciaal voor kinderen van alle basisscholen in de omgeving van Zweeloo
organiseren we op zondagmiddag 8 oktober van 13.00 uur tot 13.24 uur de
KinderSamenLoop.
Kinderen wandelen 24 minuten op het parcours op de Brink in Oud-Aalden. Ouders
kunnen zelf met hun kinderen naar de Brink komen en kunnen, zo nodig, hun
kinderen tijdens het wandelen begeleiden. Van te voren kunnen de kinderen
aangemeld worden via onze site.
Tijdens de SamenLoop voor Hoop draait het niet om wandelen alleen. Naast het
wandelen is er genoeg vertier voor het hele gezin: amusement met optredens van
dj’s en bands, een springkussen en heel veel ander vertier voor kinderen en
volwassenen. Een geweldig en gezellig evenement, met een sfeer die uniek en
onvergetelijk is.
Wat vragen we van u?
Als u mee wilt doen aan de KinderSamenLoop kunt u uw kind aanmelden via de site.
De inschrijving bedraagt €5,00. Uw kind krijgt hiervoor een t-shirt .

Meer informatie over de SamenLoop voor Hoop vindt u op:
www.samenloopvoorhoop.nl/zweeloo
https://www.facebook.com/slvhzweeloo/

Enthousiaste groeten,
Commissie KinderSamenLoop
kinderloopzweeloo@hotmail.com
Contactpersoon voor de Schutse is Marileen Elaut.

