No.10 – 26 januari 2018
CBS ‘De Schutse’
Paardelandsdrift 9
7854 PR Aalden

0591 - 37 18 98
info@cbsdeschutse.nl
www.cbsdeschutse.nl

Specialist het jonge kind
Maandag 22 januari was de eindpresentatie voor de post HBO opleiding Specialist Het Jonge Kind.
Alle onderbouw leerkrachten van FIERS hebben deze opleiding de afgelopen twee jaar gevolgd.
Namens onze school deden juf Ine en juf Karin mee aan de opleiding.
Centraal stond voor onze leerkrachten de verrijking van het spel met leerzame activiteiten. Als
beloning is vanuit de vereniging FIERS een bedrag ter beschikking gesteld, dat zal worden gebruikt
voor materialen die betrekking hebben op de afstudeeropdracht van onze leerkrachten zodat de
kennis ook daadwerkelijk in onze school terecht komt. We houden u op de hoogte, voor nu chapeau
voor alle FIERS leerkrachten die de opleiding gevolgd hebben!

Schoolconferentie Mediawijs op donderdag 25 januari ’18
Merel Smedes nam ons mee in het Social Media Wijs zijn.
Het leven op social media wordt altijd rooskleurig vermeld. Er zijn weinig tot geen slecht nieuws te
vinden. Bedenk je altijd dat mensen alleen de leuke momenten delen en dat hun leven ook mindere
momenten heeft. Laat je niet depressief maken door de social media van anderen.
Alles wat je op social media zet blijft bestaan. Iedereen kan er een foto van maken en dit eindeloos blijven
delen. Dit kan zelfs jaren later nog voor problemen zorgen.
Een aantal denkstappen voordat je iets op social media zet:
 Wil ik dat mijn vervelende buurman of mijn oma dit ziet?
 Wat zou oma zeggen? W-ZOZ.
 Kan dit invloed hebben op hoe aardig mensen mij vinden?
 Heb ik toestemming om deze informatie/foto/screenshot te delen? (Zo niet, vraag dan eerst
toestemming).
Ter aanvulling op bovenstaande bracht Brian het volgende naar voren wat afgesproken is groep 7/8:de
D.E.N.K. strategie.
DENK staat voor Doordacht Eerlijk Noodzakelijk Kindvriendelijk. Voldoet het aan deze criteria, dan kan het
geplaatst worden. Het allerbelangrijkst is, dat je te allen tijde toestemming moet vragen voor het delen van
informatie/foto of screenshot.
Aan het eind van de avond werden er tips uitgewisseld over het gebruik van social media en vragen gesteld
over de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De komende tijd zal dit beschreven worden in een document en kunt u dit onderwerp vinden in onze
schoolgids op de website.
U ontvangt ook het social media contract voor ouders en kinderen. Deze kunt u ondertekenen en retourneren
naar school.
Mocht u nog de vragenlijst Communicatiemiddelen willen inleveren, kunt het alsnog deze week in de
brievenbus doen.

Bericht van de activiteitencommissie:
Vele handen maken licht werk. Dat bleek ook wel op zaterdag 20 januari j.l. Een groot aantal ouders kwamen
met een emmer en een zeem alle ramen schoonmaken. Zowel aan de buiten- en aan de binnenkant.
Leerlingen die ook meekwamen, hebben ook hun steentje aan bijgedragen.
Om 11 uur was de klus geklaard en het resultaat mag er zijn: een heldere kijk naar binnen en naar buiten.
We willen langs deze weg alle ouders en leerlingen bedanken voor hun inzet.
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).
Nieuws groep 1,2 en 3
Wat was het weer gezellig, samen ontbijten op school terwijl er voorgelezen werd, bedankt Ivo.
Het thema tijd is een breed thema. Tijd kun je op verschillende manieren ervaren en zien. We hebben met
behulp van constructiemateriaal klokken gemaakt, maar nu zou het zo fijn zijn om met echte klokken aan de
slag te gaan. Heeft u een oude klok die we uit elkaar kunnen halen om te kijken hoe een klok er vanbinnen
uitziet dan houden wij ons van harte aanbevolen. Met al die klokken kun je ook een mooie klokkenmakerij
maken.
Suze Schermer wordt 31 januari 4 jaar, alvast van harte gefeliciteerd Suze. Jozua Dubbelhuis komt vanaf 1
februari een morgen in de week wennen. Nou, dat vinden we fijn hoor, alvast welkom.
Met al die nieuwe kinderen is het soms erg druk ’s morgensvroeg in de klas. Daarom een vriendelijk verzoek
om afscheid te nemen bij de deur, zodat er ruimte is voor de jongste kleuters en hun ouders om rustig in de
klas afscheid te nemen.
We zijn de komende week ook nog druk bezig met het afnemen van de cito toetsen voor groep 1, 2 en 3.

Nieuws uit groep 4,5,6
CITO toetsen
We zijn op dit moment druk bezig met de CITO toetsen.
De kinderen doen goed hun best. We zijn trots op ze.
Ook volgende week zijn er nog een aantal toetsen.
Drents museum
Binnenkort gaan we met de klas naar het Drents museum.
De definitieve datum is helaas nog niet bekend.
Lezen
We starten ook met Leesvirus. Dat is een leesproject waar wij als groep 5/6 elk jaar
aan mee doen. We hebben 10 leuke boeken in de klas gekregen die we de komende weken
mogen lezen. We mogen ze niet alleen lezen, maar ook beoordelen. Was het een leuk boek? Was
het spannend of grappig? Moeten anderen het boek lezen en zo ja/nee waarom wel/niet? Op
de website van leesvirus kunnen wij zelf het een en ander doen, zoals een monstertje maken
en meedoen aan een quiz.
Wereld verkenning
We zijn met wereldverkenning begonnen met een nieuw thema “aardse extremen”.
In de eerste les hebben we gekeken hoe wolken en regen ontstaan en ontdekken
de kinderen hoe deze voor extreme situaties als onweer en overstromingen kunnen
zorgen. Verder leren de kinderen hoe een tornado en een aardbeving kunnen
ontstaan en waarop dit op sommige plekken van de aarde vaker voorkomt. Ook
ontdekken de kinderen hoe gevaarlijk vulkanen kunnen zijn.
Tafels
De aankomende periode gaan we opnieuw beginnen met een tafeldiploma.
Het is belangrijk om de tafels regelmatig met uw kind te oefenen.

Nieuws uit groep 7 en 8.
Woensdagochtend werden de kinderen getrakteerd op een lekker ontbijt. Dit als start van
de nationale voorleesdagen.
Alsof dat nog niet genoeg was, werd er tijdens het ontbijt voorgelezen door Jorick Koedijk
uit het boek de bende van de korenwolf. Een hele leuke start van de dag.
Activiteitencommissie en Jorick heel hartelijk dank hiervoor.
Op dit moment zitten we weer midden in de citotoetsen. We hopen volgende week alle
toetsen afgenomen te hebben. De resultaten bespreken we tijdens de rapportgesprekken.
26 januari krijgen de kinderen het leerblad voor Engels mee. 2 februari volgt de toets.
Voor wereldoriëntatie starten we met het volgende thema; “de experimentele keuken”. In het thema de
experimentele keuken doen de kinderen mee aan een kookwedstrijd. Ze doen proefjes met eten, maken een
gerecht, stellen zichzelf daarbij de vraag over een natuurkundig verschijnsel, waar ze zich over verbazen en
gaan op zoek naar het antwoord. Het gerecht, de onderzoeksvraag en de uitleg worden voorgelegd aan een
jury.

Taalrijk
Na de citotoetsen pakken we de draad weer op en gaan we verder met thema 4.
De kinderen krijgen dan ook het nieuwe leerblad mee naar huis.

Verjaardagen
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Van harte gefeliciteerd !

Belangrijke data komende periode
Januari
Woensdag 31 januari
Woensdag 31
Februari
Woensdag 7 februari
Maandag 12 februari
Dinsdag 13 februari
Woensdag 14 februari
Maandag 19 februari
Woensdag 21 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari
Maandag 26 februari t/m 2 maart

Oud Papier aktie
Schoolkring
GMR Fiers
SPP Iedereen is anders gr 7 & 8
Voorstelling groep 7 & 8 in het Hofpoort
Mogelijke stakingsdag
Studiedag. Alle leerlingen vrij !
15-minutengesprek
15- minutengesprek
Rapport mee naar huis
Voorjaarsvakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 9 februari 2018.

Voor u gelezen:
Bemoedigen
Nog veel meer dan een wetenschappelijk
geteste didactische methode
die je downloadde van internet
en slimme programma’s
op Chromebook en iPad
die leidden tot een hoog resultaat
waardoor een grafiek ontstaat
die skyhigh snelt naar excellent
volgend de uitgerekende trend
Nog veel meer dan dat
heeft het kind behoefte aan:
bemoediging.
Een steuntje in de rug
een ondersteunend woord
een opgestoken duim
en een leerkracht die heeft gehoord
wat jij als kind ongezegd bedoelt
Terwijl techniek maar tijdelijk is
IT-programma’s tegen elk kind hetzelfde zeggen
en op dezelfde manier uitleggen,
neemt bemoediging en een open hart
het kind voor altijd mee
om moedig in de wereld vol verandering
tegen zichzelf te zeggen: IK BEN OKÉ.

