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CBS de Schutse 109 jaar
3 oktober 1911 – 3 oktober 2020
Al 109 jaar wordt er in Aalden/Zweeloo onderwijs gegeven. Het oude
schoolgebouw stond eerst aan de Meester Benninkstraat en is in 1999
verhuisd naar de huidige locatie aan de Paardelandsdrift. Het eerste
multifunctionele centrum van Drenthe (en wellicht van Nederland) met de
toepasselijke naam de Aelder Meent. Een meent is een onverdeeld stuk
grond. Samen met OBS de Anwende, de bibliotheek en kinderopvang Drieluik
zijn we begonnen. Na Drieluik kwam LOL Kinderopvang en Kinderwereld.
Inmiddels is als participant Dorpsbelangen Aalden bijgekomen.
In de komende maanden tot aan 3 oktober 2021 zal in samenwerking met de activiteitencommissie allerlei
activiteiten worden georganiseerd om het aanstaande 110-jarig jubileum te vieren. We hebben daarbij uw hulp
bij nodig. U hebt als eerste activiteit een vragenlijst gekregen om uw belevenissen en ervaringen van de
basisschooltijd/ lagere school met uw kind of kleinkind te delen. Oftewel een feest van herkenning of
verwondering.

Meester- en juffendag op vrijdag 9 oktober
Vrijdag 9 oktober vieren alle juffen en
meesters hun verjaardag. We zijn eerst in
de groepen gestart en daarna stappen wij
in “de tijdmachine”. Maar de tijdmachine is
stuk en kan alleen gerepareerd worden als
we per groepje kinderen de code kraken en
een aantal uitdagingen oplossen. Door
samen te werken en out of the box te
denken, kunnen we terug keren naar de
huidige tijd.
De leerlingen zijn kleurig gekleed evenals
de leerkrachten.
Om 12 uur is het feest voor de groepen 1
t/m 4 afgelopen en gaan ze de
herfstvakantie in. Groep 5 t/m 8 hebben
een klassenlunch en gaan ’s middags
verder met het feest.

Trefwoord
Week 40 t/m 42/43 (28 september t/m 23 oktober): Onderzoeken
Inhoud: Onderzoeken omwille van waarheid, veiligheid, rechtvaardigheid. Een onderzoekende houding en het
stellen van de juiste vragen.
Bijbel: Twaalf verkenners; Bileam en de koning van Moab (Numeri 13 en 14); Intocht in Jericho (Jozua 1 t/m 6).

Ouderbetrokkenheid: Oproep MR-lid oudergeleding verkiezing 2020
Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR
natuurlijk!
In december 2020 eindigt de zittingstermijn van Jorick Koedijk als lid
van de van de Medezeggenschapsraad. De MR is nu op zoek naar
een enthousiaste ouder die deze plek met ingang van januari 2021wil
invullen.
Heeft u nog vragen?
Voor verdere informatie of vragen kunt u zich wenden tot ouders die
momenteel zitting hebben in de MR:
- Jorick Koedijk en
- Judith van Goor
Geïnteresseerd?
Meldt u zich dan als kandidaat aan via een e-mail naar max.tetelepta@fiers.nu met als titel MR-kandidaat /
oudergeleding. Voeg een korte tekst toe waarin u zich voorstelt (met foto) en geef aan waarom u zich kandidaat
stelt.
Deze informatie gebruiken wij om de ouders te informeren in een volgende nieuwsbrief. Kandidaten kunnen
zich aanmelden tot vrijdag 23 oktober 2020.

Schoenendoosactie: spelen is delen !
Dit jaar doen we als school weer mee met de
schoenendoosactie.
Voorheen waren er schoenendozen beschikbaar gesteld,
maar nu dient u zelf voor een schoendoos te zorgen. De
afmetingen staan in de folder.
Deze actie wordt georganiseerd door GAIN en houdt in dat u
samen met uw kind een schoenendoos vult.
Heb je mooie spulletjes die je niet meer gebruikt? Als je ze
weggeeft, krijgen ze een tweede leven. Kinderen in het land
waar je doos naartoe gaat, kunnen er nog jaren plezier van
hebben. Dus stop die knikkers, barbie, raceauto of puzzel in
de doos.
En spulletjes die je kunt gebruiken voor school zoals
potloden, kleurtjes, etui. Je maakt een kind in Afrika, Oost
Europa er heel erg blij mee. De schoenendoos kunnen jullie
thuis samen versieren zodat het een echt mooi cadeau wordt.
Een leuke tip voor in de herfstvakantie!
In de folder zit een sticker waarop u kunt aangeven voor wie
de doos gevuld is; een jongen of een meisje. Deze plakt u
boven op de doos. Ook zit er een enveloppe bij waarin u een
bijdrage kunt doen voor de verzendkosten.
De versierde doos kunnen in de week van 9 – 13 november ingeleverd worden.
Voor vragen kunt u terecht bij juf Ine

Nieuw op school
Maandag 5 oktober is Tijs gestart in groep 3. We wensen jou en straks zus Emmy een fijne tijd op de Schutse.

Jens is op 8 oktober 4 jaar geworden. Hij zal na de herfstvakantie elke dag komen en daar heeft hij zin in. Fae
komt na de vakantie proefdraaien. Welkom.

Startgesprekken in Coronatijd
Alle gesprekken zijn nu gepland en als het goed is hebt u een uitnodiging
ontvangen. Mocht dat niet zo zijn, neem dan per mail contact op met de
leerkracht van uw kind. In de schooljaarkalender staan de e-mailadressen van
de leerkrachten.
Als u op gesprek komt, wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen voordat u
in gesprek gaat. De vragen zijn gericht op de Coronamaatregelen die we in
acht moeten nemen om elkaar niet te besmetten.
Vervolgens liggen er mondkapjes kapjes klaar als u er gebruik van wilt maken.
Van belang is ook dat we samen de 1 ½ meter afstand handhaven.
Na het gesprek kunt u via de toegewezen uitgang de school verlaten.

Sint Maarten lampion
In overleg met de Schoolkring hebben we besloten om dit jaar geen lampion te maken voor het Sint
Maartenfeest. Het is aan u als ouder of u met uw kind langs de deuren wilt gaan met Sint Maarten. Het maken
van een lampion moet niet leiden tot een verplichting om in deze Coronatijd langs de deuren te gaan.
Ten aanzien van alle komende feesten en vieringen zullen we gezien de ontwikkeling van Coronamaatregelen
voortdurend in overweging nemen of het verantwoord is om het op de “traditionele” wijze te vieren of aan te
passen. Samen kunnen we Corona aan: houd moed en hou vol.

Nieuws uit groep 1,2,3
Juf Karin, welkom in onze groep. Fijn dat je er weer bent.
De gouden weken zijn voorbij. We hebben gewerkt over “Ik en jij, samen wij”.
Samenwerken was een van de doelen en je mede leerlingen kennen bij naam. Maar dat is best wel lastig. De
groep kleuters breidt zich langzamerhand uit. Dus er komen steeds nieuwe namen bij.
We sluiten af met een gezellig ‘Juffen en meesterfeest’.
Na de vakantie starten we met het project Herfst.
In de herfstvakantie zijn Angel (10 okt), Marit (12 okt) en Hessel(14 okt) jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en
een fijne dag met de familie.
Groep 3:
Tijs is deze week gestart in groep 3. Hij is samen met zijn zusje Emmy en zijn vader en moeder in Aalden
komen wonen. We hopen dat hij zich snel thuis zal voelen bij ons op school.
Het thema ‘Smakelijk eten’ is bijna afgerond. Na de vakantie gaan we verder.
Dinsdag 20 oktober houden wij een informatieavond over de methode ‘Lijn 3’ van 19:00 tot 20:00 uur op school
in het LeesRijk.
Potloodhantering
Bij een goede schrijfhouding hoort een goede potloodhantering. Deze is belangrijk, omdat een verkeerde
potloodgreep in een later stadium van het schrijfonderwijs problemen kan opleveren. Zoals verkramping en
tempoverlies bij het schrijven. Een goede potloodgreep bevordert een vlot en vloeiend handschrift.
Wat is nou een goede potloodgreep?
Het potlood moet net boven het afgeslepen gedeelte worden vastgehouden tussen duim en wijsvinger. Daarbij
ligt het op het kootje net onder het nagelbed van de middelvinger. Het is niet per se noodzakelijk dat het
potlood naar de schouder wijst; schuin naar buiten is ook goed.
De meest foutieve potloodgrepen zijn:
Kinderen houden het potlood net boven de punt vast. Daardoor buigen ze tijdens het schrijven vaak te ver
voorover Dit doen ze om de punt van de potlood met de ogen te kunnen volgen.
Heeft het kind problemen met de juiste hoogte, wind dan een elastiekje op de juiste hoogte om het potlood. Het
kind moet het potlood juist daarboven vasthouden.
Andere kinderen plaatsen hun wijs- en middelvinger op het potlood, of de duim gaat over de wijsvinger heen.
Ook zie je weleens dat ze het potlood met meerdere vingers vasthouden.

Goed schrijfmateriaal is belangrijk, zeker in het begin van het schrijfonderwijs. Voor kleuters en kinderen van
groep 3 zijn dikke schrijfmaterialen makkelijker te hanteren b.v. Triple-potlood, kleurknotsen, Stabilo,
potloodhouder( driehoekige vorm)
Juf Ine van der Spoel

Nieuws uit groep 4,5
Blink
Na de vakantie beginnen wij met een nieuw thema voor wereldoriëntatie. Het thema is “Ik en mijn familie”. In dit
thema leren de kinderen de hoofdpersoon Martijn en zijn familie kennen. Martijn komt in elk thema terug en
beleeft allerlei avonturen in het tuinhuisje waar hij woont.
In de drie lessen:
• ontdekken de kinderen hoe ze veranderd zijn in hun korte
leven;
• kijken ze naar de tijd waarin hun ouders kind waren;
• ontdekken ze hoe opa en oma als kinderen in de klas zaten.
In het eigen onderzoek:
• maken ze een stamboom van hun eigen familie.
Het thema biedt veel aanknopingspunten voor leuke gesprekken
thuis. Praat eens over hoe het vroeger was. Vertel verhalen over
de eigen kindertijd of die van opa en oma en laat eventueel oude spullen en foto’s zien.
Spreekbeurt.
We zijn begonnen met de voorbereidingen van de spreekbeurten. We gaan samen stap
voor stap met de kinderen bezig met het maken van hun spreekbeurt. We zijn naar de
bibliotheek geweest en hebben daar informatieve boeken uitgezocht passend bij hun
spreekbeurt. De spreekbeurten starten in januari. De planning komt in Parro te staan.
Voor vragen kunt u bij juf Gerdi en juf Marieke terecht!
Koptelefoon
Steeds vaker worden er met het Chromebook gewerkt. Kinderen die het fijn vinden
mogen een eigen koptelefoon en muis meenemen vanuit huis.

Nieuws uit groep 6, 7 en 8

Op dit moment zijn we druk aan het tijdreislezen. In de
klas hangt al een mooie tijdlijn gemaakt door de kinderen.
Ook al is de Kinderboekenweek afgelopen. Na de
vakantie blijven we op reis gaan in de tijd.
De eerste spreekbeurten zijn ook geweest. Mooi om te zien hoe kinderen zich presenteren. Sta je stevig je
verhaal te vertellen of twijfel je.
Na de vakantie gaan we ook aan de slag met het project paddenstoelen. Paddenstoelen zijn de huishoudelijke
medewerkers van de natuur. Het hele jaar door 'eten' ze de dode takken en bladeren die op de grond liggen
op. Maar er valt veel meer over paddenstoelen te vertellen. Aan de hand van opdrachten komen de kinderen
heel wat over paddenstoelen te weten. De kinderen zien dat er veel meer paddenstoelen bestaan dan alleen

die waar kabouter Spillebeen op zit. Sommige paddenstoelen kun je eten, sommige groeien niet in het bos, en
hoe verspreiden paddenstoelen zich eigenlijk? In school zijn verschillende kweekbakken voor paddenstoelen.
Zo kunnen we het groeiproces van champignons volgen.
Na de vakantie komt agent Bonhof op vrijdagmiddag langs om zijn verhaal over de politie te vertellen.
Omdat we nog steeds goed moeten ventileren i.v.m. de coronamaatregelen, kan het koud
aanvoelen in de klas. Het is goed om daar rekening mee te houden en een extra laag kleding
aan te trekken.

Voorlichting Halt.
Op dinsdag 6 okt hadden de kinderen van 6-7 en 8 een voorlichting van Celine
(voorlichter van Halt). Ieder keer is het een andere soort les, dit jaar ging het
over sociale media.
Ze vertelde niet alleen over sociale media, maar ook over hoe je bij Halt terecht
komt en waarom Halt er is.
Halt is er omdat jongeren tussen de 12 en 18 bij Halt kunnen komen zonder
dat ze een strafblad krijgen, maar jongeren kunnen wel een taakstraf krijgen.
Pas tussen de 14 en 17 kunnen jongeren in de gevangenis komen (jeugdgevangenis).
Halt is een soort van 2e kans, een kans om dingen weer recht te zetten.
Ze vertelde ook over online pesten en bedreigingen, denk aan WhatsApp, TikTok, snapchat, Instagram en nog
veel meer. Online is het veel makkelijker om nare dingen te zeggen, dan in het gezicht.
Online wordt er veel gepest over hoe je er uitziet, over waar je in geloofd en op welk geslacht je valt. Het was
een interessante les.
Gemaakt door: Laura Lanting en Norell De Boer.
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De Schutse
Jens
Angel
Juf Ine
Marit
Juf Christine
Hessel
Esmee
Meester Sjoerd

109 jaar
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 2
Groep 8

Allemaal van harte gefeliciteerd namens
het team van de Schutse !

Belangrijke data komende periode
Zaterdag 3 oktober
Maandag 5 oktober
Maandag 5 oktober
Woensdag 7 oktober
Vrijdag 9 oktober
Vrijdag 9 oktober
Maandag 12 okt – vrijdag 16 okt
Maandag 19 oktober
Dinsdag 20 oktober
Woensdag 21 oktober
Maandag 26 oktober
Maandag 26 oktober
Woensdag 28 oktober
Vrijdag 30 oktober
Vrijdag 30 oktober

109- jaar De Schutse
Begin startgesprekken met ouder en kind groep 4 t/m 8
Schoolkring
Schoolpleincommissie
Meester- en juffendag
Niieuwsbrief uitgave
HERFSTVAKANTIE: alle leerlingen vrij
vervolg startgesprekken alle groepen
19:00 – 20:00 informatieavond groep 3 ouder
Luizencontrole (o.v.b.)
Bestruursvergadering
10:30 Spreekuur jeugdarts op de Schutse.
Oud Papier Aktie
Fietsenkeuring door VVN
Nieuwsbrief uitgave

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 30 oktober 2020.
Volg ons ook op Parro

Het team van de Schutse wenst u een

Vrijdag 30 oktober komt
Veilig Verkeer Nederland
de jaarlijkse fietscontrole
houden.
Hiernaast ziet u de punten
waarop een fiets wordt
gekeurd.
We gaan de donkere
dagen tegemoet en letten
dan ook extra op de
verlichting op de fietsen.

