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Voorleeskampioenschap gemeente Coevorden 2018
Woensdagmiddag 7 maart j.l. was het heel spannend voor de voorleeskampioenen van de Aelder Meent:
Maud Mulder van de Anwende en Isabelle Schipper van de Schutse. Isabelle las voor uit “De heksen” van
Roald Dahl en Maud uit “Paniek in de leeuwenkuil” van Paul van Loon. Het was opvallend dat boeken van
deze twee schrijvers ook door andere deelnemers werd uitgekozen.
Isabelle en Maud hebben uitstekend voorgelezen. Dit jaar deden 12 kandidaten mee. De juryleden Esselien
de Groot, Jelly Leyten en Harm Jan Veenstra hadden de moeilijke taak om een winnaar te kiezen.
Uiteindelijk ging de titel Voorleeskampioen gemeente Coevorden 2018 naar Anna van Es van de
Markeschool uit Wachtum. Ze las voor uit het boek “Een bende in de bovenbouw” van Jacques Vriens.
Alle kandidaten geven aan dat lezen naast de vele hobby’s en sportactiviteiten hen zoveel plezier bezorgt.
Op de Schutse wordt door de leerlingen dagelijks een kwartiertje “lekker” gelezen en door de juf wordt
dagelijks voorgelezen. Lezen vergroot jouw wereld!
Opa – en oma ochtend
Donderdag 15 maart zijn alle opa’s en oma’s van harte welkom op onze jaarlijkse presentatiedag. Het
programma start om 9:00 uur en duurt tot 11:00 uur. Omdat er een behoefte is onder de grootouders om
mee te draaien met het ochtendprogramma, hebben we de tijden aangepast. In eerste instantie waren de
opa’s en oma’s op de middag gepland. Zie schooljaarkalender.
Andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom.
Trefwoord
Week 12 t/m 14 (19 maart t/m 6 april): Donker en licht
■ Inhoud: De spanning tussen donker en licht; Jezus als licht voor de mensen. Pasen als
overwinning op de duisternis en als bemoediging om lichtdragers te zijn in de wereld.
■ Bijbel: Licht onder de korenmaat (Matteüs 5); Licht voor de wereld (Johannes 8); Lijdensen
paasverhalen (Johannes 18 t/m 21).
Koningsspelen groep 1 t/m 4
Op vrijdagochtend 20 april a.s. zijn weer de koningsspelen. Voor groep 1 t/m 4 wordt dit in en om de school
georganiseerd. Hiervoor zijn we een aantal ouders nodig die ons kunnen helpen. Noteren jullie het alvast?
Mogelijkheid tot opgave en verdere informatie volgt in een van de volgende nieuwsbrieven.
Bericht van het Kriebelteam
Dinsdagmorgen 13 maart a.s. komt het Kriebelteam in actie. Zij voeren dan de luizencontrole uit. We willen u
vragen geen gel in het haar van uw kind te doen of met prachtige haarcreaties op school te komen.
Als er luizen of neten wordt geconstateerd, neemt de juf contact met de ouders op.
Groeten van het Kriebelteam.

Nieuws groep 1,2 en 3
Vrijdag 16 maart gaan juf Ine en juf Karin naar de cursus van Logo 3000. We zijn druk zoekende naar een
invalster voor deze ochtend.
Het thema tijd en ruimte wordt afgesloten met een reisje naar de maan in ons zelfgemaakte ruimteschip. Dat
geeft ons veel plezier, dat begrijpt u wel. Daarna gaan we met het seizoen lente aan de slag. Voor enkele
kinderen is het nog niet duidelijk maar elke eerste maandag van de maand is het tostidag. Afgelopen
dinsdag zijn we voor het eerst wezen gymen in de sportzaal. Dat was heel erg leuk. Want daar kan je heel
hard rennen zonder botsingen te maken. We hebben met de grote touwen gezwaaid vanaf de banken op de
mat. Meester Jordy is op verschillende momenten bij ons in de klas op de maandag en de dinsdag. En
meester Dillen komt elke donderdag en vrijdag. Dat vinden we heel leuk, een meester in de klas die ons
helpt. Op 19 maart wordt Jozua vier jaar en dan komt hij alle dagen bij ons in de groep. Gezellig hoor.
Groep 3:
We zijn bezig met kern 7. We leren de sch en woorden die eindigen op de ng. Ook leren we dat de b od d
aan het eind van een woord kan staan zoals heb, web, lood, bed. Nu we zoveel letters kennen leren we ook
de eenlettergrepige woorden met twee medeklinkers vooraan of achteraan, zoals klein, groot, kaars, wolf. En
of dat nog niet genoeg is gaan we het ook over hoofdletters hebben! En elke dag oefenen we woorden de
woorden met een dicteetje.
Voor rekenen gaan we het blok afsluiten met een toets.
De kinderen mogen hun portfoliomap en hun rapport komende week weer inleveren.

Nieuws uit groep 7 en 8.
Vrijdag 9 maart krijgen de kinderen huiswerk voor topografie mee naar huis. Vrijdag16 maart is de toets.
Afgelopen maandag is fotografe Sabine van der leek bij ons op school geweest. Zij heeft ons meegenomen in
de
wereld
van de

fotografie. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het maken van het perfecte plaatje. 19 maart komt ze
weer langs en bekijken we de resultaten. Tot die tijd mogen de kinderen werken met het fototoestel. In april is
er een expositie in de bibliotheek. Hieronder alvast een voorproefje.
Maandag en dinsdag zijn de rapportgesprekken. De uitnodiging hiervoor hebben de kinderen afgelopen
woensdag meegekregen.
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema “De experimentele keuken”.
Dit thema gaan we donderdag tijdens de opa en oma ochtend afronden.
De kinderen hebben hiervoor een opdracht mee naar huis gekregen. Donderdagochtend na de pauze gaan de
kinderen hun gerecht presenteren. Natuurlijk gaan we de gerechten ook proeven.
Inmiddels zijn we gestart met het houden van spreekbeurten. In onderstaand schema kunt u lezen wanneer wie
aan de beurt is.
maandag
Wie?
5 maart
Joas Lotte
12 maart
Maarten Jamie
19 maart
Isabelle
26 maart
Lammert Henderkie
9 april
Ingmar
16 april
Matthijs
23 april
Harm
7 mei
Brian
14 mei
Saartje Lotte
28 mei
Michiel

Verjaardagen

Jarig in februari en maart

Maart
8

Saartje

7

18

Yade

6

19

Jozua

1

19

Daniel

5

21

Isabelle

8

25

Iris

1

27

Twan

3

28

Annemijn

5

Van harte gefeliciteerd jongens en meisjes!

Belangrijke data komende periode
Maart
Maandag 5 maart
Maandag 12 maart
Dinsdag 13 maart
Donderdag 15 maart
Vrijdag 16 maart
Dinsdag 20 maart
Woensdag 21 maart
Vrijdag 23 maart
Woensdag 28 maart
Donderdag 29 maart
Vrijdag 30 maart
Maandag 2 april

Start fotografielessen i.s.m. F 8
15-minutengesprekken groep 7 & 8
15-minutengesprekken groep 7 & 8
Opa- en oma ochtend
Studiedag Logo 3000 voor juf Karin en
juf Ine
Ledenraadvergadering Fiers
Trek aan de bel actie van het Liliane
Fonds
Bezoek aan het Drents Museum groep
4,5,6
Oud Papier Aktie
Paasviering op Witte donderdag
Goede Vrijdag alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag: alle leerlingen vrij

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 23 maart 2018.

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Aalden, februari 2018
Beste ouder/verzorger,
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw
zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade
kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het
belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is
goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter. Wilt uw deze brief of antwoordstrook met uw kind meegeven naar school?
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het
kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed
op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op
internet.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf
een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom
het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de
stagejuf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en om toestemming vragen. Ook als we
beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment
alsnog toestemming geven.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Max Tetelepta
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ……………………………………groep ……..
dat foto’s en video’s door CBS de Schutse gebruikt mogen worden*:
 in de schoolgids en schoolbrochure en schoolkalender
 op de website van de school
 in de (digitale) nieuwsbrief
 op sociale-media accounts van de school (Parro, Facebook)
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
Datum:
Naam ouder/verzorger:
Handtekening ouder/verzorger:
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