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Kerst, feest van geven.
Het thema van de kerstviering is dit jaar: Kerst, feest van geven. En dat past prima in de winterperiode
waarin drie christelijke feesten elkaar opvolgen waarbij het geven een belangrijke rol speelt.
Allereerst wordt er in november gezongen en verteld over Sint Maarten, de Romeinse officier die de helft van
zijn soldatenmantel weggaf aan een arme bedelaar. Zijn eigen helft, wel te verstaan. Die had hij zelf betaald;
de andere helft van de mantel was en bleef eigendom van de keizer bij wie hij in dienst was.
Na Sint Maarten volgt het feest van Sinterklaas die alles weet van cadeaus geven. De heilige Nicolaas gaf,
volgens een van de vele eeuwenoude legendes, geld aan de arme vader van drie meisjes die zonder
bruidsschat niet uitgehuwelijkt konden worden.
En ten slotte: Kerstmis. In de aanloop naar dit feest geeft Nederland royaal aan Serious Request en op de
feestdag zelf zie je soms geschenken onder de kerstboom liggen.
Zonder versiering, een heerlijke maaltijd en feestelijke lichtjes is Kerstmis ook niet compleet, zegt een liedje
in de kerstviering. En het verhaal over de geboorte van Jezus van Nazaret kunnen we daarbij zeker niet
missen.
Geven = Delen van geluk
Delen is een sleutelwoord. Vooral om te delen met wie niets heeft.
Wij willen met het kerstthema de ervaring van de kinderen rond geven en ontvangen verdiepen. Dat is
belangrijk in een cultuur waarin kinderen ook bezig zijn met nemen, krijgen en voor zichzelf houden.
Er valt veel te leren. Hoe is het om zomaar iets te krijgen? En hoe is het om zelf iets te geven en te delen?
Geven is onbaatzuchtig, het eigenbelang staat nu niet voorop. Door iemand iets te geven, druk je jouw
waardering uit voor een ander. Delen is iets anders dan wegdoen van wat je toch niet meer nodig had. Je
deelt met wie minder heeft. Niet omdat hij zielig is, maar omdat hij er volgens het evangelie recht op heeft.
Echt geven vraagt iets van je. Het krijgt betekenis juist omdat het jou iets kost. Geven en delen leveren iets
op!
Villa Pardoes
De oproep na de kerstviering om te geven, is goed gehoor aan gegeven.
We kunnen € 375,00 overmaken naar Villa Pardoes. Wat een geweldig mooi bedrag hebben we samen
bijeengebracht.
Nieuwe leerlingen
We heten na de kerstvakantie de volgende leerlingen van harte welkom op de Schutse: Jasper (gr 4) en
Suze (gr 1) van Kampen, Jafar Al Aradi (gr 2) Marly Toni Kaiser (gr 5) en Kamal Bader (gr 6).
Trefwoord
Week 2 t/m 4 (8 t/m 26 januari): Contact
■ Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.
■ Bijbel: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10); Genezing van een
verlamde man (Mattheüs 12); Tien melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene (Johannes 9); De
Samaritaanse vrouw (Mattheüs 15).

Afscheid juf Lisa en juf Bernet
Juf Lisa zal haar LIO stage op woensdag 10 januari afsluiten. Vanaf september tot en met
december heeft ze de leerlingen begeleid in het Rekenrijk. De maanden januari en februari gaat ze
gebruiken om haar studie af te ronden. Zodat ze in maart haar diploma start bekwaam leerkracht
basisonderwijs mag ontvangen.
Voor juf Bernet stopt het invalwerk in groep 1,2,3, omdat juf Karin weer terugkomt van haar
zwangerschapsverlof. Juf Bernet valt na de kerstvakantie nog in op donderdag 11 en vrijdag 12
januari. Juf Karin begint met haar lessen vanaf donderdag 18 januari.
Op woensdag 10 januari nemen we afscheid van juf Lisa en juf Bernet.
Vooraankondiging Schoolconferentie Mediawijs
Kinderen zijn vaardiger met nieuwe media dan volwassenen. En volwassenen weten juist weer
beter de gevolgen van deze nieuwe media te overzien. In een unieke combinatie van nieuwe media
voor leerlingen en een voorlichtingsavond voor ouders worden de krachten ‘vaardigheid’ en
‘wijsheid’ gebundeld.

Op donderdag 25 januari 2018 vindt de conferentie plaats in de Schutse. Alle ouders worden
uitgenodigd en ook de leerlingen van groep 7 en 8. De avond wordt geleid door een
communicatiedeskundige en begint om 19:00 uur.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
U ontvangt ook per mail een vragenlijst over de (digitale) communicatiemiddelen die op de Schutse
worden ingezet. De uitslag van dit onderzoek wordt op deze avond gepresenteerd
Nieuwjaarsvisite maandag 8 januari 2018
Op de eerste schooldag in het nieuwe jaar, maandag 8 januari 2018 zouden we het erg fijn vinden
om niet alleen de kinderen, maar ook de ouders/verzorgers in school te ontvangen.
We nodigen daarom u allen uit om met uw kind(eren)naar school te komen van half negen tot
negen uur om het nieuwe jaar te openen, elkaar te ontmoeten en een gelukkig nieuwjaar te
wensen.
Wij zorgen ervoor dat de koffie, thee en limonade klaar staat op het leerplein. Na 9 uur gaan de
kinderen naar hun eigen lokaal en beginnen de lessen van het nieuwe jaar.
We hopen velen van u te ontmoeten.
Bericht van de activiteitencommissie:
Op zaterdag 20 januari a.s. gaan we vanaf 9.30 uur de ramen van het
schoolgebouw wassen.
Vergeet u niet om een emmer met sop en schoonmaakdoekjes mee te
nemen?
Noteer dit alvast in de agenda, wij rekenen op jullie!

Nieuws groep 1,2 en 3
Specialist het jonge kind
De leerkrachten juf Ine en juf Karin hebben in november een aantal dagen studieverlof gehad. Dit had te
maken met de Opleiding Specialist het Jonge Kind die zij de afgelopen twee jaar hebben gevolgd. Het geven
van onderwijs aan jonge kinderen vraagt om specialistische kennis en vaardigheden. Eind december moet
het eindwerkstuk worden ingeleverd. In januari krijgen de leerkrachten te horen of ze zijn geslaagd. Veel
succes juffen!

Nieuws uit groep 7 en 8
Vrijdag 15 december kwam wijkagent Bonhof vertellen over vuurwerk.
Deze week kregen de kinderen van groep 6,7 en 8 een vuurwerkbril van de gemeente Coevorden,
gesponsord door de Welkoop.
Woensdag 10 januari is de tweede loopclinic voor de AaldenRondomme. Die dag graag sportief gekleed op
school komen.
Taalrijk.
Na de kerstvakantie herhalen we de doelen voor taal. De week erop volgt dan de toets. Thuis kan er nog
steeds geoefend worden met de themawoorden.
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Van harte gefeliciteerd !

Belangrijke data komende periode
December/januari
Vrijdag 22 dec
Maandag 8 januari
Woensdag 10 januari
Vrijdag 12 januari
Vrijdag 12 januari
Zaterdag 13 januari
Maandag 15 januari
Maandag 15 januari
Zaterdag 20 januari
Maandag 22 januari
Woensdag 24 januari
Donderdag 25 januari
Woensdag 31 januari

12:00 Alle leerlingen vrij; begin
kerstvakantie tot en met 7 januari 2018
Nieuwjaarsinloop van 8:30 – 9:00 uur
Afscheid juf Lisa en juf Bernet
Afscheid meester Boersma
Nieuwsbrief
11:00 Aelden Rondomme
Nieuwjaarsloop
Luizencontrole door Kriebelteam
(G)MR cursus Fiersscholen
9:30 Schoolschoonmaak
Groep 1,2 vrij ivm studie juf Ine en juf
Karin
Voorleesontbijt
Schoolconferentie Social Mediawijs
Schoolkring vergadering

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 12 januari 2018.

Team CBS de Schutse wenst u
een hartverwarmend 2018 toe
Een jaar waarin we alle kinderen kunnen helpen hun dromen waar te maken.

FIERS protestants christelijke schoolvereniging
Bestuursmanager
Onze school maakt deel uit van Fiers protestants christelijke schoolvereniging. Deze vereniging heeft 9
scholen onder haar hoede. Het bestuur van de vereniging bestuurt op hoofdlijnen: de algemene directeur en
een bestuursmanager ontwikkelen beleid met ondersteuning van de directeuren. De huidige
bestuursmanager, Eise Boersma, heeft aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden. Het bestuur
van Fiers heeft ervoor gekozen dat in zijn plaats, de taken verdeeld worden over twee personen. Na een
wervingsronde onder de directeuren is duidelijk geworden, dat met ingang van 1 januari 2018 Jolien Thiele
(directeur van de Mijndert van der Thijnenschool) de taak van bestuursmanager onderwijs en kwaliteit gaat
vervullen. Ageet van Dijken wordt bestuursmanager SKKC. Beide directeuren blijven verbonden aan hun
eigen school.
Afscheid Eise Boersma, bestuursmanager Financiën & Beheer
Na 46 jaar werkzaam in het onderwijs gaat Eise genieten van zijn welverdiende pensioen.
Het bestuur biedt Eise op vrijdag 12 januari een afscheidsreceptie aan. Deze afscheidsreceptie vindt plaats in
restaurant De Deel, Menso Altingstraat 6 in Sleen. Je bent van harte welkom tussen 16.00 – 18.00 uur om van
Eise afscheid te nemen.

Ik wens iedereen gezegende kerstdagen, een veilige jaarwisseling en een ontspannende vakantie toe.
Tot ziens in het nieuwe jaar!
Piet van Kesteren.

