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Paasviering: Van donker naar licht.
Donderdag 29 maart vieren we met elkaar het Paasfeest. We beginnen om 13.30 uur.
Ouders, verzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 13.15 uur om samen met ons te
genieten van alle verhalen, liederen, dans en toneelspel waar we al druk mee aan het oefenen zijn. Graag tot
donderdag!!!
De kinderen zijn om 14.30 uur vrij. Daarna ook op Goede vrijdag en op 2e Paasdag maandag 2 april.
Dinsdag 3 april verwachten we de kinderen weer op school.
Conciërge
Maandag 26 maart a.s. begint Sjoerd Eerenstein als conciërge op de Schutse. Meester Sjoerd is ook op de
dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend aanwezig om conciërgewerkzaamheden uit te voeren.
Meester Sjoerd zal de komende half jaar werkervaring opdoen als conciërge bij ons op school. We wensen
hem een leerzame en plezierige tijd toe.
Doekoe
Onze school doet mee met de jaarlijkse Doekoe scholenactie via de Coop Aalden. Mocht u hier
boodschappen doen en muntjes ontvangen, dan kunt u deze in de koker van de Schutse stoppen. Wij
ontvangen aan het eind van de actie een prijzengeld om sport- en spelmateriaal aan te schaffen. De actie
duurt van 19 maart tot en met zondag 22 april.
De school die dit jaar de meeste Doekoe-munten van Nederland weet te verzamelen wint wel een hele
bijzondere prijs: een door de Johan Cruyff Foundation verzorgd Schoolplein 14! Met Schoolplein14 worden
schoolpleinen weer aantrekkelijk gemaakt, door in samenwerking met de school en haar leerlingen lijnen en
kleurvlakken (coatings) op de grond en muur aan te brengen. Enkele voorbeelden zijn een atletiekbaan, een
speelcirkel of een goal op de muur. Op deze manier worden op natuurlijke wijze spelactiviteiten van kinderen
gestimuleerd.

Instrumentencarrousel op 5 april
Jaarlijks organiseert juf Margot in samenwerking met muziekdocenten de Instrumentencarrousel. Met als
doel om kinderen kennis te laten maken met verschillende muziekinstrumenten. De instrumentencarrousel
van 2018 is op donderdag 5 april van 18.30 tot 20.00 uur op het Leerplein in de Schutse.
De deuren zijn open van 18.00 uur. Drinken en entree is gratis.
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);
Lijdens- en paasverhalen (Johannes 18 t/m 21).

Koningsspelen groep 1 t/m 4
Op vrijdag 20 april a.s. worden de Koningsspelen gehouden. De onderbouw gaat samen met de Anwende en
de Smeltkroes en de peuters van Kinderwereld en Lol een spelletjesochtend houden in en om de school.
Om dit mogelijk te maken, hebben we een aantal ouders (opa of oma mag natuurlijk ook) nodig die ons
kunnen helpen.
Het gaat hierbij om ouders die een groepje willen begeleiden bij het uitvoeren van de spelletjes.
Dit duurt van ongeveer 9.00 uur tot 12.00 uur.
Graag horen we van u of u kunt helpen. Wilt u de gegevens op de brief, bijgevoegd bij deze nieuwsbrief,
invullen en inleveren bij de groepsleerkracht uiterlijk donderdag 29 maart a.s.?
Nieuws groep 1,2 en 3
De ruimtespullen zijn weer opgeruid.
De werkjes doen we in de portfoliomappen. Heeft u die nog thuis, wilt u die dan de komende week weer
meenemen naar school? Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de Paasviering.
Het volgende thema is natuurlijk Lente! De kinderen hadden bedacht om van de bouwhoek nu een
kinderboerderij te maken met allemaal dieren. Onze vraag is dus of uw kind een knuffeldier mag meenemen
voor deze boerderij.
De boerin en de boer zullen er goed voor zorgen.
Groep 3
Volgende week starten wij met maatjes lezen. Dit betekent dat de kinderen met een maatje uit de
bovenbouw gaan samenlezen na de pauze. Daarnaast mogen de kinderen elke week een leesboekje lenen
om thuis met u te lezen. De maandag is de ruildag. Met rekenen zijn we bezig met grote getallen leren te
schrijven. Onze getallenlijn gaat nu tot 70. U kunt thuis ook samen oefenen door bijvoorbeeld elkaar grote
getallen laten opschrijven.

Nieuws uit groep 4,5,6
Op het moment dat u de nieuwsbrief ontvangt zijn groep 4, 5 en 6 in het Drents museum in Assen. Op de
Facebook-pagina van de Schutse kunt u vanaf morgen de avonturen van ons bewonderen.
Leesvirus
Inmiddels is iedereen besmet. We lezen, lezen, lezen en lezen ons suf. De vragen van de quiz weten we zo
goed te beantwoorden dat we inmiddels op een gedeelde eerste plaats staan op de ranglijst. Spannend of
we dit tot het leesvirusfeest vol kunnen houden en er eventueel met de winst van door kunnen gaan. Tijdens
het leesvirusfeest gaan we naast allerlei spelletjes en creatieve opdrachten in de bibliotheek het Ren je rot
spel spelen. Dit zal een hele spannende editie worden aangezien we op dat moment onze laatste punten
kunnen bemachtigen.

Op woensdag 4 april van 10.30 - tot 11.30 uur hebben we de afsluiting van het leesvirusproject, met een
groots feest in de bibliotheek in Sleen.
We hebben voor het vervoer een aantal ouders nodig die met ons mee willen rijden.
Zou u zich willen opgeven bij Juf Marieke.

Nieuws uit groep 7 en 8.
Nieuws uit groep 7 en 8
De presentaties van de experimentele keuken waren een smakelijk succes. Nadat ze allemaal hun gerecht
gepresenteerd hadden, was het tijd voor het leukste gedeelte namelijk ETEN. Fijn om te zien dat alle kinderen
er serieus werk van hadden gemaakt.
We zijn begonnen met het volgende thema voor wereldoriëntatie met als titel “Altijd onderweg”.
In dit thema presenteren de kinderen hun favoriete emigratieland. Ze bekijken hun familiegeschiedenis, kiezen
hun emigratieland, doen onderzoek naar cultuur, taal en gebruiken van dat land en presenteren hun land aan
de klas. Daarbij zorgen ze ervoor dat de klas actief hun land beleeft, bijvoorbeeld door een gerecht uit het land
te laten eten, een liedje te laten oefenen of een paar zinnen uit de nieuwe taal te leren. Het publiek kiest vijf
favoriete landen uit, noteert de belangrijkste informatie en prikt die als vlag op een grote wereldkaart.
We zijn druk bezig met het oefenen voor de paasviering van donderdag 29 maart. Alle kinderen hebben de
tekst mee naar huis gekregen om te oefenen.
Groep 7 is aan het oefenen voor het verkeersexamen van 5 april. Het examen bestaat uit twee onderdelen.
Een deel theorie en een deel praktijk. Dinsdag 3 april willen we de route gaan verkennen. Dus die dag graag
alle kinderen op de fiets naar school.
Programma woensdag 11 april 2018 Dalerveen jongens/meisjes (gemengd) 7 tal
Poule 1
1. Mr Siebering
2. Fontein
3. Wenteling
4. Piramide

Tijd
14.45-15.00
15.00-15.15

15.15.15.30
15.30-15.45

15.45-16.00
16.00-16.15

Poule 2
6. Akker
7. Stidalschool
8. Willem Alexanderschool
9. Vlinderhof

Veld
1
2
3
1
2

1-2
6-7
9-10
3-4
8-9

3

11-12

Wedstrijd
Mr Siebering - Fontein
Akker - Stidalschool
Markeschool - Schutse
Wenteling - Piramide
Willem Alexander Vlinderhof
Wegwijzer - Woert

1
2
3
1

1-3
6-8
9-11
2-4

Mr Siebering - Wenteling
Akker – Willem Alexander
Markeschool - Wegwijzer
Fontein - Piramide

2
3
1
2
3
1
2

7-9
10-12
4-1
9-6
12-9
3-2
8-7

3

11-10

Stidalschool - Vlinderhof
Schutse - Woert
Piramide - Mr Siebering
Vlinderhof - Akker
Woert - Markeschool
Wenteling - Fontein
Willem AlexanderStidalschool
Wegwijzer - Schutse

Poule 3
9. Markeschool
10. Schutse
11. Wegwijzer
12. Woert

Scheids
Akker
Mr Siebering
Fontein
Vlinderhof
Piramide
Willem
Alexand
Schutse
Woert
Wenteling
Willem
Alexand
Fontein
Wenteling
Schutse
Wegwijzer
Piramide
Vlinderhof
Akker
Mr Siebering

Uitslag

16.20-16.35
16.35-16.50

1
1

finale
finale

1e poule 3 – 1e poule 1
1e poule 1 -1e poule2

1e poule 2
1e poule 3

Verjaardagen

Jarig in maart en april

Maart

naam

groep

25

Iris

1

27

Twan

3

28

Annemijn

5

7

juf Tine Ge

50+

9

Marjolijn

4

14

Laura

5

18

Maarten

8

25

Suze

2

27

Harm

7

April

Van harte gefeliciteerd jongens en meisjes!

Belangrijke data komende periode
Maart / april
Vrijdag 23 maart
Woensdag 28 maart
Donderdag 29 maart
Vrijdag 30 maart
Maandag 2 april
Donderdag 5 april
Donderdag 5 april
Vrijdag 6 april
Zaterdag 7 april
Dinsdag 17 t/m donderdag 19 april
Vrijdag 20 april
Vrijdag 27 april
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 4 mei

Bezoek aan het Drents Museum groep
4,5,6
Oud Papier Aktie
13:30 Paasviering op Witte donderdag
Goede Vrijdag alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag: alle leerlingen vrij
Groep 7 verkeersexamen
Instrumentencarrousel
Nieuwsbrief
Juf Tine Ge jarig
CITO Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Koningsdag
Meivakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 6 april 2018.

Opgaveformulier Koningsspelen groep 1 t/m 4
Wilt u onderstaande gegevens invullen en aan de groepsleerkracht geven, uiterlijk donderdag 29
maart. Wij hopen op voldoende hulp zodat deze bijzondere dag een sportief feestje mag worden.
Alvast bedankt,
Karin Doldersum

Ja, ik wil graag meehelpen op vrijdag 20 april tijdens de Koningsspelen voor groep 1-4.
0 Ik geef mij op als begeleider van een groepje
Naam: ………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………
Email adres: ……………………………………………….

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:

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

