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Trefwoord
Week 44 t/m 46 (26 oktober t/m 13 november): Strijden
Inhoud: Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen. Kritische vragen stellen bij strijd en wedijver. Omgaan
met conflicten.
Bijbel: Gideon (Rechters 6 t/m 9).

KlasseKids
KlasseKids
Donderdag 21 oktober hebben we de vierde les KlasseKids gehad. Het thema van deze les voor de
middenbouw was: ‘Gevoelens’ en voor de bovenbouw: ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden’. We zijn weer
gestart met een ‘high five’ op afstand. Er wordt oogcontact met ieder kind gemaakt en de vijf is belangrijk omdat
er vijf KlasseKids-afspraken zijn.
Middenbouw:
In de middenbouw hebben we de afspraken en symbolen van
KlasseKids herhaald. Vervolgens hebben we teruggeblikt op
de vorige les KlasseKids. We hebben het toen over emoties
gehad en over rode en groene gevoelens. In de kring ligt een
rode en een groene mat. De rode mat staat voor: ‘stop, niet
fijn!’. De groene mat staat voor: ‘doorgaan, fijn!’. De kinderen
mochten een rode en een groene situatie uit de groep
vertellen. Wat vindt je fijn in de klas? Wat vindt je niet fijn in de
klas? In deze voorbeelden werd duidelijk wat er voor nodig is
om van een rood gevoel weer een groen gevoel te krijgen, dat
is fijn! We hebben dan ook klassenafspraken gemaakt, zodat
we met elkaar kunnen blijven werken aan groei en succes.
Vervolgens hebben we gevoelens verder uitgebreid en
gekoppeld aan een emotie. De emotie kun je aan iemand zien,
het gevoel moet je naar vragen. Je kunt zien dat iemand blij is,

maar je weet dan nog niet welk gevoel daar bij hoort: gelukkig, trots, tevreden, veilig... Je kunt achter het gevoel
van iemand komen door er naar te vragen. Alle gevoelens mogen er zijn, ook al voelen we ons bij het ene
gevoel fijner dan bij het andere gevoel. Tot slot hebben we de oefening met de parachute gedaan. Bij deze
oefening worden alle KlasseKidsafspraken toegepast. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan! Uiteindelijk
was het een groot succes!
Bovenbouw:
In de bovenbouw hebben we de afspraken herhaald en gemerkt dat kinderen zich bewust zijn van het inzetten
van de afspraken, dat is fijn! We hebben besproken welk cijfer de klas ten aanzien van de KlasseKids afspraken
op dit moment krijgt. Hiervoor hebben we kikkers met de cijfers 1 t/m 10 op de grond gelegd. Iedereen gaat bij
een getal staan en beschrijft waarom hij/zij de klas dat cijfer geeft. Wat betekent dat cijfer voor de groene pet
(fijne gevoelens) en wat betekent het cijfer voor de rode pet (geen fijne gevoelens)? We concludeerden dat de
kinderen aardig op één lijn zitten wat betreft dingen die heel fijn zijn in de groep en dingen waarin de groep nog
kan groeien. Uiteindelijk heeft de groep drie actiepunten geformuleerd, zodat de groep blijft werken aan groei en
succes.
Na deze oefening hebben we verder gesproken over gevoelens, wat als je meer wilt weten? Hoe kun je
interesse tonen? We hebben geleerd dat je lijnvragen en cirkelvragen kunt stellen. Lijnvragen zijn divers en
gaan steeds over een ander onderwerp. Je krijgt veel, maar wel oppervlakkige informatie. Bij cirkelvragen stel je
meerdere vragen over een onderwerp, waardoor er meer diepgang in het gesprek komt. Als je een ander beter
wilt begrijpen, kun je het beste cirkelvragen stellen. Dan kom je er ook achter waarom iemand bepaalde keuzes
maakt, of iets wel of niet leuk vindt. In groepjes worden voorbeelden bedacht en tijdens de volgende
KlasseKidsles worden situaties uitgespeeld waarin kinderen elkaar verkeerd begrijpen en/of dingen voor een
ander gaan invullen. Door cirkelvragen te stellen, zullen we ervaren dat je elkaar beter kunt leren begrijpen.
Tot slot hebben we in de bovenbouw de oefening met de parachute gedaan. Bij deze oefening worden alle
KlasseKidsafspraken toegepast. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan!

Chromebook
Om eigentijds en toekomstproof onderwijs te geven, werken wij met Chromebooks. Alle leerlingen die bij ons op
school komen, krijgen er een. Een Chromebook is een lichtgewicht laptop die volledig in de cloud draait en
waarmee je snel en gemakkelijk kunt werken. Voor de Chromebooks hoeft geen eigen bijdrage te worden
betaald. Wel vragen we u een koptelefoon en muis zelf aan te schaffen. We willen hiermee bereiken dat de
leerlingen zelf zorg en verantwoordelijkheid dragen voor het materiaal
Wij hebben er bewust voor gekozen om het zogenaamde ‘blended learning’ toe te passen: dit houdt in dat we
naast het Chromebook ook nog werken met papier, bijvoorbeeld met een werkboek. We vinden het namelijk
belangrijk dat leerlingen blijven schrijven. Per vak worden er keuzes gemaakt hoe dit precies wordt ingevuld.
De leerkracht is en blijft uiteraard de spil en zal niet vervangen worden door het Chromebook. Het Chromebook
biedt extra mogelijkheden en leerlingen en leerkrachten werken er graag mee.

Nieuw op school
Na de herfstvakantie is Mirthe Stalknecht gestart als Intern Begeleider op de Schutse. Mirthe is tevens de
nieuwe orthopedagoog voor de 9 scholen van Fiers..
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken.
Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Zij voert ook gesprekken met ouders en
leerkracht over het kind.
Vaak is het zo dat de leerkracht een hulpvraag heeft, dan gaat de IB’er dit onderzoeken en kijken wat een
passende oplossing is.
De IB’er houdt zich ook bezig met handelingsplannen en het leerlingvolgsysteem
Soms is de IB’er tegelijk coach, dan helpt hij/zij leerkrachten met beter klassenmanagement en didactisch en
pedagogisch handelen. In dat geval legt de IB’er klassenbezoeken af, filmt/observeert zij in de klas en voert
daar gesprekken over.
We wensen Mirthe een fijne tijd toe op de Schutse en in Fiers. Zij zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u
voorstellen

Startgesprekken in Coronatijd
Alle gesprekken zijn met inachtneming van de richtlijnen Covid19 nu op school
gevoerd en als heel prettig ervaren zowel door ouders, leerlingen en
leerkrachten.
Mocht u tips voor ons hebben om het verantwoord te houden, horen we het
graag.
We beraden ons nu over de wijze waarop we de informatieavond van scholen
Voortgezet Onderwijs op 24 november voor ouders van leerlingen groep 8
gaan organiseren. We houden u op de hoogte.
Aanstaande maandag zal het onderwijs in Coronatijd ook op de agenda van
de Schoolkringvergadering staan.

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 op het grote
leerplein.
Voor vragen kunt u terecht bij juf Ine

Nieuws uit groep 1,2,3
Groep 1 en 2 zijn begonnen met het thema ‘De vier kaboutertjes in de herfst’.
Aan de hand van het prentenboek gaan we mee
met Moontje, Maartje, Joep en Johannes die van alles beleven in het bos. De egel die zijn
winterslaap gaat houden, de vogels die op reis gaan enz.
We hebben al heel veel herfstsmateriaal verzameld. Afgelopen woensdag hebben we een
fijne boswandeling gemaakt en heel veel paddenstoelen gezien.
De nootjes, blaadjes, dennenappels enz. worden allemaal gebruikt in de ‘Notenbar’. Daar
kunnen de kabouterkinderen leren wegen, tellen, sorteren.
Groep 3:
De groep is gestart met thema 4 ‘Op wielen’. Dit thema gaat over hulpdiensten en veiligheid op de weg.
De doelen voor het lezen zijn;
Het herkennen en verklanken van de letters w, g, eu, f, au
Het herkennen en verklanken van alle letters uit de vorige thema’s.
Lezen van woorden zoals ‘we’, ‘me’ en ‘te’ en ‘de’.

In de ontdekhoeken wordt op een speelse manier omgegaan met het thema.
Afgelopen week is de herfstsignalering afgenomen. Het is fijn te zien hoe snel de kinderen
al zinnetjes kunnen lezen, heel knap! Dat kinderen thuis de rijtjes woorden goed oefenen
blijft belangrijk als extra ondersteuning voor het lezen. U krijgt binnenkort. een uitnodiging
voor een gesprek hierover op school.
Opmerking over de broodtrommel:
Het gebeurt nogal eens dat er kinderen zijn die, naast de boterham, snoep of chocolade in
de broodtrommel hebben. We zouden het erg fijn vinden als u die traktatie voor thuis
bewaart. Op school gaan we voor gezonde tussendoortjes en lunch.

Nieuws uit groep 4,5
Rekenen

Begripsvorming 3x2

Een belangrijk onderdeel van het rekenen in groep 4 en 5 zijn
de tafels van vermenigvuldigen. Omdat we merken dat veel
leerlingen nog moeite hebben met de begripsvorming en het
automatiseren van de keersommen hebben we besloten om
extra aandacht te besteden aan de tafelsommen.
We starten met de tafel van 2. In de klas maken we een
zogenaamde tafel - tafel en doen in spelvorm extra activiteiten.
Wanneer u thuis ook extra oefent met u zoon of dochter zou
dat enorm helpen !!

Blink
We zijn inmiddels gestart met het thema “Ik en mijn familie”. Bij de aankomende lessen hebben we foto’s nodig
van de kinderen van vroeger en nu. Wanneer u de foto’s digitaal heeft kunt u ze ook mailen naar
marieke.tapken@fiers.nu .
De volgende vragen kunt u alvast met
uw zoon/dochter bespreken.
Ik vond het leuk om…
In de natuur hield ik van…
In mijn omgeving vind ik leuk…
Ik was bang voor …
Ik keek graag naar…

Koptelefoon en muis.
De meeste kinderen hebben al een koptelefoon en muis meegenomen van huis. We bewaren de koptelefoon
en de muis achterin de klas in de gele bakken. Het werken met een koptelefoon en muis vinden de kinderen
prettig.

Nieuws uit groep 6, 7 en 8
Op dit moment zijn we thema 2 aan het afronden. Alle kinderen hebben gewerkt aan hun eigen leerdoelen voor
taal en spelling. In de taaltoets hebben ze laten zien dat ze veel geleerd hebben. Nu nog de dictees. Maar dat
gaat lukken. Ze hebben hard gewerkt en flink geoefend.

Paddenstoelenproject.

We zijn gestart met het paddenstoelenproject. Weet u welke paddenstoelen het meeste voorkomen in
Nederland en hoe ze eruit zien?

Boleten. ..., Bovist. ... Gele stekelzwam. ... Groene knolameniet. ... Grote parasolzwam. ... Vliegenzwam.
...Zwavelzwam.
Voorleeswedstrijd.
Afgelopen dinsdag en donderdag hebben Annemijn, Marjolijn, Rowin en
Laura voorgelezen in de klas.
Alle vier hebben ze hee goed voorgelezen. De jury was behoorlijk kritisch.
Drie van de vier gaan door naar de volgende ronde.
Zij zijn weer een stapje dichterbij om de voorlees kampioen van
de Schutse te worden.

Klassekids.
Maandag is er een nieuwe klassekidsles. Tijdens de vorige les hebben we gesproken over wat er al goed gaat
en waar we nog aan kunnen werken? Samenwerken en elkaar helpen gaat al heel goed. Hoe we met elkaar
omgaan bv. in de pauze, daar moeten we nog aan werken. Om verveling te voorkomen. (dit leidt vaak tot
ruzie) staan er op het bord allemaal speel-suggesties. Achter het spel hangen de kinderen het kaartje met hun
naam. Zo weet een ieder wat hij of zij in de pauze gaat doen. Tot nu toe werkt het. De kinderen geven aan dat
de pauzes al een stuk beter verlopen. TOP.
Taal (Actief)
Uw kind werkt op school met Taal actief taal. De methode bestaat uit acht thema’s per jaargroep.
In elk thema komen alle taaldomeinen aan bod, zodat kinderen de Nederlandse taal steeds beter leren
beheersen.
De domeinen die aan bod komen zijn: woordenschat, taal verkennen, spreken, schrijven en luisteren. In de
woordenschatlessen leren de kinderen nieuwe woorden. Dat is heel belangrijk om goed te kunnen uitleggen, te
vertellen over iets, of te overleggen.
Taal verkennen gaat over de functies van taal: in welke volgorde en op welke manier gebruik je bijvoorbeeld de
woorden in zinnen om duidelijk te maken wat je bedoelt.
Samen met de taalvaardigheden spreken, schrijven en luisteren zorgen ze voor de ontwikkeling van taal bij
kinderen. Behalve op school oefenen de kinderen de hele dag door onbewust met taal: aan de eettafel, tijdens
het kijken van televisie en het spelen met vriendjes en vriendinnetjes

Jarigen
Oktober
30
31

Esmee
Meester Sjoerd

Groep 8

November
11
14
14
19
21
26
27

Elize
Meester Max
Thomas
Elyn
Bart Jan
Juf Margot
Benthe

Groep 4
Groep 3
Groep 2
Groep 5
Groep 5
Groep 4

Allemaal van harte gefeliciteerd namens
het team van de Schutse !

Belangrijke data komende periode
Vrijdag 30 oktober
Maandag 2 november
Maandag 2 november
Dinsdag 10 november
Dinsdag 10 november
Vrijdag 13 november
Maandag 16 november
Dinsdag 17 november
Dinsdag 24 november
Woensdag 25 november

Nieuwsbrief uitgave
Fietsenkeuring door Veilig Verkeer Nederland
10:45 Schoolpleincommissie overleg
19:00 Schoolkring
GMR Fiers
19:00 Schoolpleincommissie-overleg
Nieuwsbrief uitgave
Studiedag team: alle leerlingen vrij
Voorstelling “Wakker”groep 3 & 4
19:00 informatieavond groep 8 VO scholen
Oud Papier Aktie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 13 november 2020.
Volg ons ook op Parro

