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Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we
naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten,
gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’
verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. In de
nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken is.
Voor week 37 en 39 (7 t/m 18 september) is het thema: Respecteren
Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van dingen, natuur, mensen. Respect voor leefregels.
Bijbel: Het volk in de woestijn; Bitter water, kwakkels en manna; Mozes ontmoet God; Tien Woorden; Het
Gouden Kalf (Exodus 15 t/m 32).

Nieuw op school
Asal is in Aalden komen wonen en is in groep 6 gestart. We wensen Asal een fijne en leerzame tijd op de
Schutse. Nieuwe leerlingen krijgen een buddy. Zij heeft ook een buddy, die haar wegwijs maakt in ons systeem.
Vanaf maandag 21 september komen Ninthe (gr 1) en Ivan (gr 5) op onze school. We wensen jullie ook een
fijne tijd op de Schutse.

Ouderbetrokkenheid
We willen de ouders bedanken die op zaterdag 29 augustus de haag om het schoolplein hebben gesnoeid. Het
ziet er geweldig mooi uit. Het tuinafval is gelijk afgevoerd. Nogmaals dank ouders!!
Aan het begin van elk schooljaar is er een gezamenlijke vergadering van de Schoolkring, ActiviteitenCommissie
en de Schoolpleincommissie. In deze vergadering worden de plannen en verwachtingen aan elkaar
gepresenteerd. Aanstaande 3 oktober bestaat de Schutse 109 jaar en gaan we het jaar in van het 110-jarig
jubileum. De ActiviteitenCommissie gaat in aanloop naar het 110-jarig bestaan op 3 oktober 2021 allerlei

feestelijke activiteiten in school initiëren. Helaas kunt u vanwege de huidige Coronamaatregelen (nog) niet bij
alle activiteiten aanwezig zijn. U wordt via de nieuwsbrief of Parro op de hoogte gebracht van de activiteiten.
De Schoolpleincommisie gaat zich dit schooljaar richten op fondswerving en het genereren van financiële
middelen om de bekostiging van een nieuw schoolplein mogelijk te maken.
De Schoolkring zal de lopende (school)zaken gedurende het schooljaar monitoren en agenderen.
Alle oudergeledingen dienen een belang, namelijk die van alle kinderen en ouders van de Schutse vanuit de
waarden Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander.

Startgesprekken en huisbezoek
In week 41 en 43 vinden in alle groepen de startgesprekken plaats. Hiervoor ontvangt u van de leerkrachten
van uw kind(eren) een uitnodiging . Aanmelden voor de startgesprekken is nodig, zodat wij vooraf voldoende
zicht hebben op hoeveel personen er aanwezig zullen zijn en wij zorg kunnen dragen voor het kunnen houden
van 1,5 m. afstand. Bij gezondheidsklachten wordt u verzocht niet naar school te komen. Bij aankomst voor de
startgesprekken zal u ook worden gevraagd of u op dat moment vrij van klachten bent en u (voor zover bekend)
niet onlangs in contact bent geweest met iemand die positief getest is op corona. Alleen door het opvolgen van
deze richtlijnen kunnen we ouders op school ontvangen voor de informatieavonden. Wij vragen hiervoor uw
begrip en medewerking.
De huisbezoeken zijn in verband net de Coronamaatregelen dit schooljaar komen te vervallen. Mocht u
dringende zaken willen bespreken, neem dan contact op met de leerkracht voor een afspraak op school.

Ouderportaal en Parro
Gegevens
In ons leerling administratieprogramma Parnassys staan o.a.de gegevens van uw kind vermeld, zoals u die
destijds hebt opgegeven bij de aanmelding van uw kind. Belangrijk is dat gegevens actueel blijven. We vragen
u daarom om bij verandering van bijv. het telefoonnummer o.i.d. deze wijzigingen altijd ook door te geven aan
de leerkracht(en) van uw kind.
Voor de onderlinge communicatie met ouders gebruiken we naast de
ouderportaal, nieuwsbrief, brieven, mail en de website ook een app.
Via Parro delen we korte berichten en nodigen we u uit voor bijvoorbeeld
gesprekken.
De app is te downloaden via Google Play of de App store.
Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande site.
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders

Ouderportaal ParnasSys
Alle scholen van Fiers maken gebruik van het leerlingenvolgsysteem ParnasSys. Hierin registreren wij alle
relevante gegevens van uw kind. Ouders kunnen via het Ouderportaal de schoolresultaten van hun kind volgen.
De inlogcode van het Ouderportaal wordt door de school aan alle nieuwe ouders verstrekt.

Invalproblematiek i.v.m. Corona
Wanneer leerkrachten bij ons op school klachten hebben die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus moeten zij zich laten testen. Tot de uitslag van de test mogen leerkrachten niet op school aanwezig zijn.
Het wachten op de test en de uitslag kan 3- 4 dagen duren (afhankelijk van de drukte). Voor school een
uitdaging om inval te vinden. We proberen er alles aan te doen om lesuitval te voorkomen, maar kunnen dit
helaas niet garanderen. Tot nu toe is het ons nog gelukt om het intern op te lossen. .

Cito-toetsen vanaf 14 september
Vanaf maandag 14 september worden in de groepen 4 t/m 8 Cito-toetsen afgenomen. Dit zijn de toetsen die we
normaal in juni afnemen. Door de sluiting van de school in het voorjaar hebben we besloten om deze toetsen
door te schuiven naar september.

Nieuws uit groep 1,2,3
Het schooljaar is weer begonnen. Anders dan anders helaas. Geen gezellige binnenloop maar afscheid bij de
voordeur. Wij en de kinderen vonden het fijn om elkaar weer te zien. Ook willen we graag Hailey en
Angel welkom heten. Ze zitten in groep 2. Ook Esmee is inmiddels vier jaar en komt nu alle dagen. Jens
gaat de komende weken proefdraaien, gezellig hoor. Ook willen we graag juf Marjan welkom heten. We hopen
dat jullie allemaal je snel thuis voelt bij ons op school.
We zijn gestart met de gouden weken waarin groepsvorming centraal staat. Het thema voor de komende
periode is ‘Ik en jij, samen wij’. Juf Karin is met Jens en Koen ook op bezoek geweest. De kinderen hadden
voor haar een mooie poster gemaakt met beschuit met muisjes. Vandaar dat de baby de afgelopen weken
centraal stond. Verder gaan we nog over ons lichaam werken en de familie.
Groep 3:
Het is altijd spannend zo’n start in een nieuwe groep. En vooral groep
3 is heel bijzonder. Want nu ga je leren lezen en rekenen. Je
krijgt werkboeken en leesboeken. Je leert ook m.b.v. het digibord. Er
zijn allemaal nieuwe regeltjes, je moet zelfstandig kunnen werken enz.
Gelukkig mogen we in het begin hiervoor de tijd nemen.
Het eerste thema was ‘De nieuwe groep’ waarin we na twee weken de
volgende letters al hebben geleerd: r, d, i, k, aa, n, e, en s. In
de methode Lijn 3 wordt de nieuwe letter meteen ook in tekstverband
aangeboden in het leesboek. En dat is weer van belang voor het leren
lezen: hoe meer je leest, hoe beter het gaat. We noemen dat ook wel
‘leeskilometers’ maken.
Met de aangeboden letters kunnen al snel woorden gelezen worden.
De kinderen oefenen deze woorden o.a. met het rijtjesboek. De
kinderen krijgen deze rijtjes mee naar huis om ook thuis de woorden te oefenen.
Afgelopen maandag zijn we gestart met thema 2: ‘ De boom’.
Vrijdagmorgen is het team van Streetwise te gast op school. De kinderen gaan dan in groepen aan de slag met
verschillende verkeerssituaties.
Onze jarigen, van harte gefeliciteerd: Mylan 2 sept, Esmee 10 sept, Saar 11 sept en Lois 18 sept

Nieuws uit groep 6, 7 en 8
We heten Asal welkom in groep 6. Ze woont in afwachting van een woningtoewijzing op het Aelderholt.
Vrijdag 11 september komen de medewerkers van ANWB Streetwise langs om
de kinderen les te geven.
Hallo auto leren de groepen 5 en 6 over de remweg van een auto en de
invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel
van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen
van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod.
Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in
praktische fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze
trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Zodat ze
straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.

Vorige week hebben de kinderen de taaltoetsen gemaakt. Heel veel ging goed, maar er waren ook onderdelen
waar nog aan gewerkt kon worden. Dat hebben ze gedaan. D.m.v. een taakbriefje konden ze werken aan de
verschillende onderdelen. De kinderen konden zich inschrijven voor extra uitleg van de juf. Zo hebben ze
gewerkt aan groei en succes. Dat laatste konden ze donderdag laten zien. Ze mochten de onderdelen die
onvoldoende waren nog een keer maken. (Dit telt helaas niet mee in de eindbeoordeling)
We blijven nog even in de sfeer van toetsen. Vanaf volgende week starten we met de Citotoetsen.
Vrijdag 11 september krijgen de kinderen van groep 7 en 8 huiswerk voor topografie mee naar huis. 18
september is de toets.

Woensdag 23 september start de verkoop
van de kinderpostzegels. Normaal
gesproken gaan de kinderen dan langs de
deuren om de kaarten, postzegels, thee,
pleisters of een shopper te verkopen. In
overleg met de collega’s van de Anwende
hebben we besloten om de kinderen dit jaar
niet langs de deuren te sturen.
Wel krijgen de kinderen de materialen mee
naar huis om het een en ander te verkopen
aan hun ouders. Het is niet de bedoeling dat
de kinderen op eigen houtje de deuren langs
gaan. Natuurlijk mogen ze wel de buren
vragen, of opa en oma, juf, meester……

Donderdag 24 september is de volgende KlasseKidsles.

Jarigen
September
2
10
11
17
18
19
27
28

Mylan
Esmee
Saar
Juf Karin
Lois
Juf Marjolein
Nadine
Liz

Groep 3
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 6

Allemaal van harte gefeliciteerd namens
het team van de Schutse !

Belangrijke data komende periode
Vrijdag 11 september `
Vrijdag 11 september
Maandag 14 september
Vrijdag 18 september
Woensdag 23 september
Donderdag 24 september
Vrijdag 25 september
Woensdag 30 september
Maandag 5 oktober

Streetwise verkeerslessen groep 1 t/m 8
Uitgave Nieuwsbrief
Start CITO-toetsen groep 4 t/m 8
9:00 Peutergym in het speellokaal
Kinderpostzegelaktie
KlasseKidslessen
Uitgave Nieuwsbrief
Oud Papier Aktie (let op ! )
Begin startgesprekken met ouder en kind

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 25 september 2020.
Volg ons ook op Parro

LAAGGELETTERDHEID: WEEK VAN LEZEN EN SCHRIJVEN
Voor veel mensen is de vakantieperiode voorbij. De scholen zijn begonnen
en de meeste mensen zijn weer volop aan het werk. We doen met z'n allen
ons best om de projecten, samen met onze inwoners, zo goed mogelijk
door te laten lopen. Ondanks alle coronamaatregelen waarmee we nu
eenmaal rekening moeten houden. Gelukkig gaat de Week van Lezen en
Schrijven, die jaarlijks in de tweede week van september plaatsvindt,
gewoon door. Vandaag is de start!
In onze gemeente staan er in deze week mooie activiteiten op stapel. De
bibliotheken, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, buurt- en
speeltuinverenigingen, scholen en bedrijven; ze helpen allemaal mee om
laaggeletterdheid in onze gemeente verder terug te dringen. Op 10
september kun je meedoen aan 'Thuis in Coevorden', een live TV-quiz,
uitgezonden op ZO!34. Tijdens de quiz is er aandacht voor
laaggeletterdheid. Onder meer met taalmaatje Marian Leemans en
volkszanger Spang. Hij is ambassadeur van Stichting Lezen & Schrijven.
Vanaf deze week is het boek 'Mijn hart, voor altijd van jou' verkrijgbaar.
Een speciale uitgave voor mensen die lezen moeilijk vinden.
Onze Taalmaatjes leveren een grote bijdrage aan het terugdringen van laaggeletterdheid. Geweldig dat zij
zich hiervoor zo enthousiast als vrijwilliger inzetten. Goed dat dit mooie werk onder de aandacht wordt
gebracht want we zouden best nog meer taalmaatjes willen inzetten in onze gemeente. In deze nieuwsbrief
lees je de verhalen van Taalmaatjes Marian en Ingrid. Lijkt het jou ook leuk om mensen te helpen met taal?
Neem dan gerust eens contact op met ons Taalpunt!
Jeroen Huizing
Wethouder

