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Trefwoord
Week 47 t/m 49 (16 november t/m 4 december): Aanpassen
Inhoud: Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen; aanpassen aan de groep of jezelf blijven;
blijven bij je eigen identiteit.
Bijbel: Ruth (Ruth).

Belangrijke data komende periode
Vrijdag 13 november
Maandag 16 november
Dinsdag 17 november
Dinsdag 24 november
Woensdag 25 november
Dinsdag 1 December
Vrijdag 4 december

Nieuwsbrief uitgave
Studiedag team: alle leerlingen vrij
Voorstelling “Wakker”groep 3 & 4
informatieavond groep 8 VO scholen afgelast !!
Oud Papier Aktie
19:00 Schoolpleincommissie
Sinterklaasfeest

Even voorstellen
Sinds kort werk ik als intern begeleider op CBS de Schutse. Daarom stel
ik mijzelf graag even aan u voor! Mijn naam is Mirthe Stalknecht, 23 jaar
en ik woon in Wierden. Voor één dag in de week werk ik als IB'er op CBS
de Schutse. Daarnaast ben ik twee dagen binnen Fiers werkzaam als
orthopedagoog. Op de overige dagen sta ik in Wierden voor de klas. Een
mooie afwisseling dus!
In mijn vrije tijd maak en luister ik graag muziek. Ook vind ik het heel leuk
om lekker uit eten te gaan, iets wat nu natuurlijk wat lastiger is...
Wij zullen elkaar in de loop van het jaar misschien wel tegenkomen.
Mocht u voor nu vragen hebben, mail mij gerust!
mirthe.stalknecht@fiers.nu

Sinterklaas
Op vrijdag 4 december zal Sinterklaas de scholen van het Aelder Meent bezoeken.
Hij zou ons via Parro op de hoogte houden hoe hij Coronaproof op school komt. Hou Parro dus in de gaten!

Schoenendoosactie: spelen is delen !
Dit jaar doen we als school mee met de schoenendoosactie.
We willen iedereen bedanken voor de ingeleverde
schoenendozen.
Donderdag 19 november worden de dozen naar een centrale
inleverpunt gebracht.

Nieuws uit groep 1,2,3
De herfstspullen worden de komende week weeropgeruimd
om plaats te maken voor het feest rondom de verjaardag van
Sinterklaas.
Altijd weer een gezellige drukte. Erg jammer dat u dit
op afstand moet meemaken. Maar weet dat de kinderen
hebben genoten van de herfst in het speellokaal en de
notenbar waar de bestellingen werden gedaan voor alle
kinderen. Het thema wordt vrijdag 13 november afgesloten
met een ‘ontdekpad’.
Groep 3
Afgelopen week hebben de oudergesprekken
plaatsgevonden. Het is erg waardevol om gegevens uit te
wisselen rondom de ontwikkeling van het kind.
Het thema ‘Op wielen’ is afgesloten.
En het volgende thema gaat over ‘Mijn lijf’ met de nieuwe letters: ij, v, ui, sch, uu, z. Doel voor de mondelinge
communicatie is: gebruik en begrijp de gespreksregel: denk na over wat je hoort, voordat je iets terugzegt. Doel
voor spelling is: kinderen spellen klankzuivere mk-, km-, mkm-,mmkm- en mkmm- woorden.
In groep 3 viert Thomas de 14e en Elyn uit groep 2 de 19e november hun verjaardag. Alvast van harte
gefeliciteerd!

Nieuws uit groep 4,5
Vroeger en Nu
De kinderen gaan aankomende week verder onderzoeken wat familie is. Wie hoort daar allemaal bij? Ze mogen
dit tekenen of opschrijven.
De kinderen bedenken zelf wat voor ( stam)boom ze willen maken. Dat kan een boom zijn de kinderen zelf
bedenken: van echte takken, aan touwtjes, van karton, de kinderen mogen creatief bezig zijn met deze
opdracht!
Voor de stamboom hebben we foto’s nodig van broers en zussen, ouders en opa’s en oma’s. Sommige
kinderen hebben dit al mee naar school genomen. U kun de foto’s evt. ook mailen naar
marieke.tapken@fiers.nu/ gerdi.thiel@fiers.nu.
Paddenstoelenproject
Tijdens het paddenstoelenproject hebben we veel geleerd over paddenstoelen.
Hoe ze eruit zien, welke soorten er allemaal zijn en waarom er paddenstoelen
zijn.
De leerlingen luisterden geboeid naar het verhaal van IVN.
Tijdens het luisteren moesten de leerlingen aantekeningen maken waarmee ze
vervolgens een mindmap gemaakt hebben.
Vrijdag ronden we het paddenstoelenproject af door met alle leerlingen, groep 1
t/m 8, verschillende opdrachten van het ontdekpad uit te voeren.

Nieuws uit groep 6, 7 en 8
De voorleeswedstrijd
Hallo wij hebben mee gedaan aan de
voorleeswedstrijd.
We zijn met z’n vieren begonnen met voor
rondes, daar van viel er eerst één af. Daarna
hadden we de echte wedstrijd, voor de school.
De jury vond het een hele lastige keuze, want ze
waren alle drie heel goed. Toch hebben ze een
beslissing genomen, de winnaar die naar die
naar de volgende ronde in Coevorden gaat is
geworden: Annemijn Schouten
Gemaakt door: Marjolijn Kamps en Annemijn
Schouten
Vrijdag 13 november hebben we het paddenstoelenproject afgesloten met het ontdek pad. Samen ontdekken
wat we allemaal geleerd hebben over paddenstoelen.
Volgende week starten we met de derde week van thema 3
voor taal. Als alles volgende de planning gaat sluiten we de
week af met de toets. Misschien een goed idee om de
themawoorden (nog) een keer te oefenen.
Maandag 23 november staat de volgende Klassekids-les op het
programma.
Naar het voortgezet Onderwijs
Enige tijd geleden hebben de kinderen van groep 7 en 8 de VO
gids mee naar huis gekregen.
Hierin is een overzicht van open dagen en doe-middagen te
vinden. Die lijst is opgesteld met de gedachte dat er geen
corona-beperkende maatregelen van kracht zijn. Helaas is dat
niet de actuele situatie.
De VO-scholen zijn zich nu aan het beraden hoe om te gaan met de situatie. Voor een actuele stand van zaken
raden wij u aan om te kijken op de website van de VO-scholen. Als wij het een en ander van de scholen horen,
dan geven wij dat zo snel mogelijk door.
Lootjes trekken: Op dinsdag 17 november worden in de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken voor het
Sinterklaasfeest. Verdere informatie hierover volgt nog.
Voorlezen en leesbevordering gaan hand in hand
Leesbevordering is meer dan het stimuleren van lezen. Kinderen die graag en veel lezen, ontwikkelen een
betere leesvaardigheid en een beter leesbegrip. En hoe word je een goede lezer? Mede door voorlezen!
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting Lezen toont aan dat voorlezen een motiverend effect heeft op
het leesgedrag van kinderen. Voor alle kinderen ook in de bovenbouw!
De 15 voordelen van voorlezen:
 Met interactief voorlezen stimuleert u de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de leerlingen
 Voorlezen stimuleert de fantasie
 Voorlezen vergroot de woordenschat
 Voorlezen daagt uit om zelf te gaan lezen
 Door voorlezen maken kinderen kennis met andere boeken dan die ze zelf zouden kiezen
 Voorlezen zorgt voor leesbevordering
 Met voorlezen maak je lezers: kinderen leren dat lezen leuk is
 Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren
 Voorlezen is een alternatief voor zelf lezen








Voorlezen is gezellig
Door voorlezen raken kinderen vertrouwd met allerlei verhaalsoorten en verhaalpatronen
Voorlezen leert kinderen wat het is om betekenisvol (met gevoel voor het verhaal) te lezen
Voorlezen nodigt uit om samen over boeken te praten, zet aan tot interactie
Voorlezen is een uitgelezen manier om zwakke en dyslectische lezers enthousiast te krijgen voor
verhalen en boeken
Voorlezen verbroedert: verschillen in leesniveau zijn minder van belang bij voorlezen.
en het spelen met vriendjes en vriendinnetjes

Jarigen
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 !

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 27 november 2020.
Volg ons ook op Parro

Bericht van de activiteitencommissie
Zoals jullie via parro hebben kunnen lezen gaat het stamppotbuffet op 18 nov. niet door. Omdat we toch graag
een activiteit willen doen, gaan we bingo doen met de kinderen.

