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KLAAR VOOR DE START !
Team van de Schutse wenst u een
fijne schooljaar toe!

Trefwoord
Week 34 : Startweek
Inhoud: De schooldeur gaat open. Een goede start gewenst!
Bijbel: OB: Mensen helpen (Marcus 1, 14-20); MB/BB: Het mosterdzaadje (Lucas 17, 5-6).
Week 35 en 36 (24 augustus t/m 4 september): Overgaan
Inhoud: Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar vreemd. De verrassing van het onbekende.
Bijbel: Mozes bij de farao; Tien plagen; Doortocht door de Rode Zee (Exodus 5 t/m 14).

Eerste schooldag maandag 17 augustus
De vakantie zit er bijna op. Hopelijk heeft u allemaal een fijne tijd gehad de afgelopen weken en is iedereen
lekker uitgerust. Alle teamleden zijn al druk aan het werk geweest op school ter voorbereiding op de eerste
schooldag, zodat we iedereen weer van harte welkom kunnen heten op maandag 17 augustus.
Op onze school is het traditie om de eerste dag van het nieuwe schooljaar te beginnen met een inloop voor
alle ouders. Helaas kunnen we deze traditie dit jaar niet voortzetten in verband met de coronamaatregelen.
Aanstaande. maandag zullen alle teamleden die die dag aanwezig zijn voor schooltijd op het plein zijn, maar
wij verzoeken ouders om – net als voor de zomervakantie – het plein niet op te komen.
Mocht u iets willen delen wat van belang is voor de begeleiding van uw kind op school, dan vragen wij u dit
te mailen aan de beide leerkrachten van uw kind. Op het plein, ‘langs de lijn’ is hier onvoldoende tijd en
privacy voor.
Voor de volledigheid hierbij de mailadressen van de leerkrachten per basisgroep:
groep 1/2/3: ine.vanderspoel@fiers.nu en antonette.verweij@fiers.nu
groep 4/5 : marieke.tapken@fiers.nu en marian.jonkers@fiers.nu
groep 6/7/8: mirja.jager@fiers.nu en tinege.demmer@fiers.nu
Uiteraard zullen we in de groepen ruim aandacht besteden aan de vakantiebelevenissen van de kinderen.
Het centrale thema dit schooljaar is “Trots op Talent”. Het hele schooljaar besteden we aandacht aan
talentontwikkeling. In ons onderwijs stemmen we zoveel mogelijk af op datgene wat onze leerlingen,
leerkrachten en ouders/verzorgers nodig hebben. Op deze manier kan iedereen meer uit zichzelf
halen en zo de talenten ontplooien.

GROEPSINDELING
Aanstaande maandag starten we met de volgende aangepaste groepsindeling.

Groep
1,2,3
4,5
6,7,8
5/6*
Gym

Maandag
Juf Antonette
Juf Marieke
Juf Mirja

Juf Sophie
Juf Margot
Meester Max

Dinsdag
Juf Antonette
Juf Marieke
Juf Tine Ge

Woensdag
Juf Ine
Juf Marieke
Juf Tine Ge

Donderdag
Juf Antonette
Juf Marian
Juf Tine Ge

Vrijdag
Juf Ine
Juf Marian
Juf Tine Ge
Juf Marian

Meester
Ronald
Onderwijsassistent op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tot 1 september 2020’
Onderwijsassistent op maandag, dinsdag en donderdag
Directie werkzaamheden op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Er zijn door omstandigheden een aantal aanpassingen.
Groep 1,2, 3 : Na de zomervakantie is juf Karin nog met zwangerschapsverlof en zij komt naar verwachting
in oktober weer terug. Juf Ine zal op maandagochtend op school zijn, maar staat nog niet voor de groep. Zij
zal op woensdag en vrijdag voor de groep staan. Juf Antonette zal op maandag, dinsdag en donderdag de
groep begeleiden.
Juf Christine heeft als Intern Begeleider onze school verlaten. We zijn op zoek naar mogelijkheden om de
ontstane ruimte in te vullen.
Juf Sophie gaat per 1 september een nieuwe uitdaging elders aan.
Meester Jordy is verhuisd naar CBS de Kiel.
We zullen op een nader te bepalen moment afscheid nemen van meester Jordy, juf Sophie en juf Christine.
We zijn blij dat juf Marjan Derks ons team komt versterken als onderwijsassistent en wensen haar een fijne
tijd op de Schutse. Zij zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen.

Schooljaarkalender
In de loop van volgende week ontvangt u onze schooljaarkalender. In principe ontvangt ieder gezin 1
kalender. Mocht uw gezin een extra exemplaar nodig hebben, kunt u deze aanvragen bij meester Max.

Coronavirus en het opstarten van de scholen
Bij deze nieuwsbrief vindt u ook een nieuwsbrief van Fiers, onze scholenvereniging.
Hierin kunt u lezen wat de algemeen geldende richtlijnen voor alle scholen van Fiers in verband met het
coronavirus zijn.
Dit is ook de reden waarom de traditionele inloop op de eerste schooldag niet kan plaatsvinden. Zo ook de
traditionele BBQ “Back tot the Schutse” in de eerste twee weken na de vakantie. Waarin ontmoeting met
andere ouders en uitwisseling van vakantiebelevenissen centraal staat.
Op het plein zijn a.s. maandagochtend bij het fietsenhok en bij de kleuteringang witte
lijnen op de tegels te zien. Wij vragen alle ouders / verzorgers om aan de buitenzijde
(ten opzichte van het schoolgebouw) van deze lijnen te blijven. De kinderen mogen
uiteraard het plein op. Ook wanneer de school uitgaat, vragen wij ouders / verzorgers
van achter deze lijnen de kinderen op te wachten.
Nieuwe leerlingen en hun ouders worden door school persoonlijk uitgenodigd om hun
kind tot aan de deur te begeleiden.
Tijdens de vakantie in Friesland was ik als Drent blij verrast met de Friese aanduiding
bij scholen voor halen en brengen: Tut en derut. Ben benieuwd of er ook een Drentse variant is. Wie het
weet, mag het doormailen naar directie@cbsdeschutse.nl
Ouderinformatieavond groep 1 t/m 8
Op woensdag 26 augustus staat de ouderinformatieavond onder voorbehoud gepland.
Zoals u kunt lezen in de nieuwsbrief van Fiers, kunnen wij ouders wel op afspraak ontvangen binnen het
schoolgebouw. Dit betekent dat – zoals het nu lijkt - de informatieavonden per groep wel kunnen doorgaan,
omdat we dan bijv. de gelegenheid hebben om 1,5 m. afstand onderling te houden. Hierover informeren wij u
zo spoedig mogelijk.
Wilt u de komende tijd iets bespreken op school, dan kunt u het beste via de mail of telefonisch een afspraak
maken.

Creatieve middag en hulp van ouders
In verband met de coronarichtlijnen zullen wij voorlopig nog geen ouders inzetten tijdens de creatieve lessen
op maandagmiddag. De creatieve middagen gaan – in aangepaste vorm – wel gewoon door.

.

Jarigen
juli
5
9
16
24
26
27
30
31

Lucia
Thian
Marije
Milon
Julia
Norell
Juf Antonette
Meester Jordy

groep 4
groep 8
groep 1
groep 3
groep 8
groep 7

Augustus
1
Manuel
Groep 2
1
Hailey
Groep 2
4
Carolien
Groep 4
7
Juf Marieke
15
Ramon
Groep 7
23
Lisa
Groep 4
29
Jack
Groep 2
Allemaal van harte gefeliciteerd namens
het team van de Schutse !

Belangrijke data komende periode
Augustus
Vrijdag 14 augustus
Maandag 17 augustus
Woensdag 26 augustus
September
Dinsdag 1 september
Donderdag 3 september

Uitgave extra nieuwsbrief
8:30 eerste schooldag schooljaar 20202021
Informatieavond ouders (o.v.b.)
9:00 uur Muziek op schoot voor peuters
Gezamenlijke startvergadering
Schoolkring, Activiteitencommissie en
Schoolpleincommissie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 28 augustus 2020.
Volg ons ook op Parro

