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Geef licht
Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen
Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien
En Hij geeft licht
Geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht.
Stef Bos

Volgende week staat in het teken van kerst: GEEF LICHT.
Met als afsluiting op vrijdagochtend de kerstviering.
Dit jaar wordt dat wel een bijzondere viering, zo zonder
ouders, zonder opa en oma of andere mensen waar we
anders zo graag het feest van het licht mee willen vieren.
Tijdens de viering luisteren en kijken we naar het verhaal
“Op tijd voor het lichtfeest”

Kerstcrea:
Woensdag 9 december
Wat was het weer een gezellige boel afgelopen
woensdag. Traditiegetrouw is dan tijd om samen
warmgezellig aan het knutselen te gaan tijdens de
kerstcrea.
Groep 1 t/m 8 En de resultaten mogen er zijn
Donderdagochtend zijn we de ochtend sfeervol begonnen.
De windlichtjes gemaakt tijdens de kerstcrea hebben we
uitgetest. Prachtig.
De lichtjes krijgen de kinderen volgende week vrijdag mee
naar huis. Zo geven wij het licht door

Trefwoord
Week 50 en 51 (7 t/m 18 december): Verlichten
Inhoud: Voorwerpen, gebeurtenissen, de wereld en
mensen in het licht zetten; bijzondere aandacht geven; in
een kwaad/positief daglicht stellen.
Bijbel: De wijzen bij Herodes; De wijzen bij de kribbe; De kindermoord door Herodes, de vlucht naar Egypte
(Matteüs 1 en 2).
Week 1 t/m 3 (4 t/m 22 januari): Horen
Inhoud: Geluiden en de menselijke stem; aandachtig en kritisch luisteren; dovenmansoren of een gewillig oor.
Bijbel: De doop van Jezus (Lucas 3, 1-22); Jezus in de tempel (Lucas 2, 41); De splinter en de balk (Matteüs 7,
1); Luisteren naar valse profeten (Lucas 11, 44); Huis op de rots (Lucas 6); Parel en schat in de akker (Matteüs
13, 45).

Schoenendoosactie:
Er zijn 34 schoenendozen afgeleverd bij het inleverpunt in Emmen.
Alle kinderen bedankt voor de mooie versierde doos met cadeautjes.
Ik denk dat er heel veel kinderen blij zullen zijn met jullie gevulde schoenendoos.

Het nieuwe goede doel:
Onze schoolschoonmaakster Anna verzamelt allerlei spullen o.a. eten en kleding voor haar familie op de
Filipijnen. Ook op de Filipijnen heerst er corona en hebben de mensen het erg moeilijk om werk te vinden om zo
het geld te verdienen voor de dagelijkse dingen. Anna ondersteunt haar familie en het dorp zo veel als ze kan.
De spullen worden regelmatig opgestuurd. En dit kost geld.
We willen haar graag hierbij helpen door een deel van deze verzendkosten te betalen met het geld, dat de
kinderen de afgelopen weken mee hebben genomen voor het goede doel.
Tot aan de kerstvakantie is dit nu onze nieuwe actie.

Welkom op De Schutse
Na de kerstvakantie start Rahil en Negien in groep 1-2 en Eileen in groep 4. Van harte welkom op de Schutse..
Fae is nu 4 jaar geworden en draait nu hele dagen mee. We wensen jullie en je ouders een hele leuke
Schutsetijd toe

Nieuws uit groep 1,2,3
Wat is het alweer gezellig in de klas. De kerstboom staat en er hangen en staan lichtjes in de klas. We
beginnen de dag samen in een kring om de kerstboom. Samen zingen we liedjes en bereiden we ons voor op
Kerst. Bijzonder hoor, de kerstviering 's ochtends. Nog net een beetje donker als we aankomen, de lichtjes aan
en samen stilstaan bij de geboorte van Jezus.
We zijn ook blij met de geboorte van Jorick, broertje van Thomas en Lisa op woensdag 9 december.
Wij hebben voorgaande jaren gezien dat kinderen netjes en mooi aangekleed bij het kerstfeest komen. Dat
vinden we mooi en is ook erg feestelijk, maar denkt u eraan dat we ook gewoon gaan buitenspelen deze dag

(vr. 18 dec)?
De kinderen mogen deze dag ook speelgoed van thuis meenemen om op school samen mee te spelen.
Groep 3
'Juf, wat doe je? Waarom loop je met slingers in je hand?'
'We hebben weer een thema uit en heel toevallig heet het nieuwe thema 'Het is feest' en bij feest horen
slingers.'
We gaan het dit thema hebben over de nieuwe school. De kinderen in het verhaal, starten na de kerstvakantie
in een nieuw schoolgebouw, maar daar moet natuurlijk nog van alles aan gebeuren.
Nog één week naar school en voor daarna fijne feestdagen en een leuke vakantie.

Nieuws uit groep 4,5
Afgelopen vrijdag was het eindelijk zover. Sinterklaas kwam op school. Sinterklaas
had op school geslapen in het leesrijk omdat hij anders niet op tijd op de Schutse
kon zijn. Groep 3 en 4 begonnen de dag met het bakken van pepernoten. Wat rook
het lekker door de hele school. Na de pauze kwam Sinterklaas in de klas. Wat een
feest! Samen met Sinterklaas zingen en dansen. Tot slot kregen we nog een
prachtig cadeau. In groep 5 en 6 hebben we het feest gevierd met surprises en
gedichten. Wat geweldig om te zien dat iedereen ontzettend zijn best had gedaan
voor een ander. In spelvorm hebben we de surprises uitgepakt en gedichten
voorgelezen. In het spel kon het voorkomen dat je schmink op je gezicht kreeg dus
uiteindelijk gingen veel kinderen met blijde roetveeggezichten weer huiswaarts.
.

Nieuws uit groep 6, 7 en 8
Woensdag 16 december komt agent Bonhof langs. Ook al is er een vuurwerkverbod, toch
zal eer vuurwerk afgestoken worden tijdens oud en nieuw. Daarom blijft het belangrijk om
de kinderen te vertellen over de leuke, maar ook over de minder leuke kanten van
vuurwerk.
Bericht uit de Manifesto:
Bij binnenkomst waren er veel kinderen meteen weer enthousiast aan het schaken, zowel op
chessity als op de nieuwe schaakborden die we vorige week van Sinterklaas hadden
gekregen. Er waren 3 kinderen die afgelopen week een diploma hadden behaald, heel goed!
Er zijn nu nog 3 kinderen die het eerste Pion diploma nog niet hebben gehaald. Dat is wel de
bedoeling, want na de vakantie starten we meteen goed met een schaaktoernooi in de klas.
Vandaar dat het huiswerk was – en ook blijft -: oefenen met chessity ! Dit kan individueel
maar kinderen kunnen elkaar ook uitdagen om samen een potje te spelen. Zolang ze tegelijk online zijn kan dat
overal
Volgende week is er GEEN Manifesto bijeenkomst. Ik zie de kinderen allemaal graag weer terug na de
kerstvakantie op woensdag 6 januari.
We wensen jullie allemaal fijne feestdagen en tot na de vakantie!
Groeten van Juf Corien en Juf Sandra
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Allemaal van harte gefeliciteerd namens
het team van de Schutse !

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 januari 2021.
Volg ons ook op Parro

Kerstgroet:
De adventsperiode is begonnen en de kerst staat
voor de deur. Dit is onze laatste nieuwsbrief voor de
kerstvakantie, tijd voor een kerstgroet.
Wij sluiten straks een bijzonder kalenderjaar 2020 af.
Toch wel het jaar van Corona. Waar Nederland in het
begin nog dacht dat het snel over zou zijn met het
virus en alles snel `back to normal` zou zijn werd na
de zomervakantie al snel duidelijk dat dit niet zo zou
zijn.
Inmiddels hebben veel Nederlanders ondervonden dat het Coronavirus henzelf of familieleden en vrienden
heeft getroffen. Bij de een waren de gevolgen zwaarder dan de ander. Bedrijven en ondernemingen, waaronder
de horeca, hebben het zwaar door de maatregelen.
Gelukkig komen niet alleen de zwakke kanten maar ook de sterke kanten van de maatschappij naar boven.
Veel mensen zetten zich extra in voor de ander. Dit kan zijn in de zorg maar ook door een praatje aan te
knopen met mensen die alleen zijn of door te helpen bij de voedselbank. En zo zijn er nog vele voorbeelden te
noemen.
Juist nu heeft het kerstfeest niks aan kracht ingeboet. De gedachte aan een betere wereld in de gedaante van
het kindje Jezus. Omkijken naar elkaar en zorg voor de zwakkeren. Hij geeft licht in donkere dagen.
Het team van CBS De Schutse wenst u fijne feestdagen en een gezond 2021 toe!

Mededeling van de Medezeggenschapsraad (MR)
Beste ouders,
Afgelopen oktober heeft de MR via deze nieuwsbrief een oproep gedaan voor deelname aan de oudergeleding
van de MR. Die oproep heeft geresulteerd in één aanmelding van een enthousiaste ouder. Omdat er één
aanmelding is, is het uiteraard niet nodig dat ouders stemmen om een keuze uit de kandidaten te maken.
We zijn daarom blij jullie te kunnen melden dat Annelot Jaarsma met ingang van 1 januari 2021 zal deelnemen
in de oudergeleding van de MR. Annelot is moeder van Jip, leerling in groep 4, en al jaren enthousiast
vrijwilliger bij de schoolbieb, sinterklaasviering, creamiddagen en in de activiteitencommissie. En nu dus ook in
de MR. Welkom Annelot!
De MR bestaat na de komst van Annelot uit de volgende leden:





Marieke Tapken
Mirja Jager
Judith van Goor
Annelot Jaarsma

De afvaardiging naar de GMR van Fiers wordt gedaan door Walter Hobers, vader van Marit. Dit in nauw contact
met de MR van CBS De Schutse.
We bedanken Jorick Koedijk, ook via deze weg, voor de samenwerking en zijn bijdrage in de MR in de
afgelopen jaren. Op de eerste vergadering in het nieuwe jaar doen we dat persoonlijk.
Rest ons jullie allemaal, namens de MR, hele fijne en gezonde feestdagen te wensen.
Judith van Goor

Voortgang ontwikkeling schoolplein CBS De Schutse
De schoolpleincommissie heeft zich ten doel gesteld de wensen en gedachten van ouders, kinderen en
leerkrachten m.b.t. een nieuw schoolplein, gerealiseerd te krijgen. Deze wensen komen, samengevat, neer op
een groene omgeving waarin, met natuurlijke materialen, een uitdagend schoolplein wordt gerealiseerd. Sport,
spel en fantasie zijn aspecten die in dit verband belangrijk zijn. Zand, water, groen zijn daarbij onontbeerlijk.
Aanvankelijk werden de benodigde financiële middelen gezocht bij diverse provinciale en landelijke fondsen,
gericht op de ontwikkeling van kinderen. Dat bleek geen haalbare kaart te zijn. De reden daarvoor is dat deze
fondsen basisscholen geen financiële middelen verstrekken, omdat basisscholen daarvoor gesubsidieerd
worden vanuit het Ministerie van Onderwijs. Daarom is vervolgens gekeken naar de financiële mogelijkheden
van de stichting Fiers die verantwoordelijk is voor De Schutse. De stichting Fiers heeft de door het Ministerie
van Onderwijs betaalde subsidie in de afgelopen jaren immers ontvangen! Na het aantreden van een nieuwe
bestuurder, mevrouw Thiele, bleek dat er inderdaad financiële middelen voor de Schutse beschikbaar konden
worden gesteld. Toegezegd is een bedrag van maximaal Euro 35.000,= voor speeltoestellen en een bedrag
van Euro 32.000,= voor herinrichting van het terrein. Dit laatste bedrag was als uitgave door de stichting Fiers
voorzien in 2024 en is drie jaar naar voren gehaald.
Aangezien de verwachte kosten hoger liggen dan de genoemde bedragen wordt nu gekeken naar de
mogelijkheden van aanvullende financiering dan wel kostenreductie. In dat kader is Kinderopvangorganisatie
LOL gevraagd om te bezien welke bijdrage zij zouden kunnen leveren vanwege het medegebruik van het
nieuwe schoolplein. Daar is in eerste instantie een positieve reactie op gekomen. Het gesprek met LOL wordt
voortgezet. Ook met de Gemeente Coevorden zal een gesprek worden opgestart met de bedoeling om ook
van de Gemeente een bijdrage te verkrijgen.
Voor wat betreft de gewenste kostenreductie wordt uiteraard in eerste instantie gekeken naar zo scherp
mogelijke offertes. De gesprekken met de een drietal leveranciers van speeltoestellen lopen inmiddels en
worden begin januari vervolgd. Ook kijkt de schoolpleincommissie naar de mogelijkheid om, met behulp van
zelfwerkzaamheid van m.n. ouders, tot een kostenreductie te komen. Denk aan plaatsing en montage
speeltoestellen of hulp bij de herinrichting van het terrein. Wellicht dat het ook nog mogelijk is om tot
activiteiten te komen die in financiële zin een bijdrage kunnen leveren. Denk aan een sponsorloop of iets
dergelijks.
Het is de bedoeling van de schoolpleincommissie om het nieuwe schoolplein nog in 2021 te realiseren. Gelet
op de huidige stand van zaken lijkt dat een haalbaar streven.
Harma Stevens
Voorzitter Schoolpleincommissie

