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Aanmelden/inschrijven
Ouders kunnen hun kinderen vanaf hun derde
verjaardag aanmelden/inschrijven bij de school door contact
op te nemen met de directeur. Ze kunnen bij hem terecht voor
informatie over het onderwijsaanbod of een rondleiding.
Ook kunnen ze aan hem hun specifieke vragen stellen.

Beste ouders en verzorgers,
Een nieuw schooljaar biedt nieuwe mogelijkheden. We hopen dat deze kalender als geheugensteuntje voor allerlei schoolzaken, een duidelijk herkenbare plek in uw gezin krijgt.
U treft de kalendermaanden van het schooljaar 2020-2021 aan met daarin een aantal
activiteiten. Ook nu hebben we getracht om u in het begin van het schooljaar een zo volledig
mogelijk ingevulde kalender aan te bieden. U zult begrijpen dat niet alles in het begin van het
schooljaar vastgelegd kan worden. Daarom vragen/ adviseren wij u de actuele zaken en
eventuele wijzigingen, die tweewekelijks in de agenda van de Nieuwsbrief worden opgenomen,
op deze kalender over te nemen.
Alle schoolse zaken staan in onze schoolgids. De schoolgids en meer informatie staan
op onze website www.cbsdeschutse.nl. Informatie over onze scholenvereniging FIERS
staat op www.fiers.nu.

Naast deze jaarkalender ontvangt u twee keer per jaar onze schoolkrant VoKi DoKi
(Voor Kinderen Door Kinderen).
Ouders zijn belangrijke partners voor de school. Samen werken we aan een duurzame ontwikkeling van kinderen. Ouders kennen hun kind als geen ander. Zij signaleren of het al dan niet
goed gaat met hun kind. Zij kunnen ons vertellen wie hun kind is, ons helpen om het te zien en
zijn of haar behoeften helder te krijgen. Ouders spelen bovendien de hoofdrol als het gaat om
het zelfvertrouwen van hun kind. Wij vertellen u daarom regelmatig waarom wij trots zijn op
uw zoon of dochter en nodigen u regelmatig en van harte uit om zijn of haar werk te komen
bekijken. Mocht u suggesties of vragen hebben over de inhoud van deze activiteitenkalender,
aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.
Namens de teamleden wens ik u en uw kind(eren) een plezierig en leerzaam schooljaar toe.

Max Tetelepta
Directeur

Wij zijn Fiers
Trots op Talent

CBS De Schutse is onderdeel van FIERS, de overkoepelende vereniging voor Protestants
Christelijke Scholen in de Gemeente Coevorden.

Onze ambitie en visie
We gaan voor excellente scholen. Dit zijn scholen die naar de beoordeling van de onderwijsinspectie hoogwaardig onderwijs bieden. Zelf hebben wij uiteraard ook een eigen visie daarop.

Schoolvereniging
FIERS is de naam van de vereniging, voorheen VPCBO. FIERS is afgeleid van het Engelse Force;
kracht. Wij staan samen als vereniging krachtig in de samenleving. Ook staat FIERS voor het
Drentse fier, wat trots betekent. Want trots zijn we op al onze leerlingen.

Over FIERS
FIERS is de overkoepelende vereniging voor Protestants Christelijke scholen in de Gemeente
Coevorden. Onze scholen hebben hun krachten gebundeld om te kunnen excelleren.
De Christelijke identiteit is richtinggevend voor de normen en waarden van waaruit we
handelen. Wij bieden kinderen een veilige en uitdagende leergemeenschap waar ieder kind
zich persoonlijk kan ontwikkelen en naar het volle vermogen kan leren.

Met excellente scholen bedoelen wij scholen met de volgende kenmerken:
• We bieden een veilige leeromgeving.
• Ieder kind kan zich maximaal ontplooien op zijn eigen niveau.
• Leerlingen en ouders worden gezien.
• Ouderparticipatie is vanzelfsprekend.
• Medewerkers werken vanuit passie en vakmanschap.
• Leerlingen kunnen meedenken en -beslissen over zaken die hen direct aangaan.
Zo kan uw kind zich ontwikkelen tot een kritisch denker met een onderzoekende houding, zich
bewust van zijn of haar omgeving met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

Visie en missie
Ons motto is

GELOOF in goed onderwijs
Dromen, denken, durven, doen,
doorzetten

CBS De Schutse brengt leren tot leven
De Schutse is een christelijke basisschool die openstaat voor iedereen. Wij vinden dat ieder
kind een kostbaar geschenk is en geven alle kinderen de kans om dat ook zelf te ervaren.
Alle kinderen krijgen de mogelijkheid om hun eigen kwaliteiten en talenten in te zetten en te
ontwikkelen. Wij laten ze ervaren dat ze ergens goed in zijn en geven ze complimenten.
Kinderen groeien hierdoor in hun zelfvertrouwen. Dit biedt hen de basis die ze nodig hebben
om nieuwe stappen te zetten in de leerstof, op nieuwe paden, in de school en in de wereld.

Om zich goed te kunnen ontwikkelen, moeten alle kinderen ook goed leren rekenen, lezen, praten,
spellen en schrijven. Wij gaan uit van de behoeften van ieder individueel kind en kijken wat het
nodig heeft om zich blijvend te ontwikkelen. Kinderen leren op onze school door zelfstandig
en samen te werken. Ze gaan hierdoor de eigen sterke punten zien en die van de ander.
Zij ervaren dat verschillen tussen mensen belangrijk zijn en ontwikkelen respect voor elkaar.
Samenwerking biedt kinderen de basis voor hun toekomst in een duurzame samenleving.

Voorbereiden op de toekomst
Wij bieden ieder kind de basis die het nodig heeft om zich duurzaam te ontwikkelen.
Zelfvertrouwen, weten wie je bent, waar je goed in bent en blij van wordt, spelen daarbij een
belangrijke rol. Het vormt de basis die kinderen nodig hebben om de juiste keuzes te kunnen
maken en hun eigen pad te gaan bewandelen.

Op onze school bereiden we de kinderen optimaal voor op hun toekomst in een wereld die
steeds groter wordt. Kinderen leren bij ons dat alles met elkaar samenhangt. We laten ze zien
dat de keuzes die zij nu en later maken invloed kunnen hebben op de toekomst van de wereld,
de schepping en individuele mensen. Wij geloven erin dat ze mede hierdoor opgroeien tot
verantwoordelijke wereldburgers die een bijdrage willen leveren aan een rechtvaardige wereld.

Schoolspecifiek
Wij bieden kinderen de basis voor duurzame
ontwikkeling als mens, lid van de samenleving,
wereldburger en onderdeel van de schepping.
Wij rusten hen zodanig toe dat zij hun leven
vanuit de eigen talenten en drijfveren kunnen
vormgeven. Ieder kind moet voelen dat het
onderdeel is van een groter geheel, zich
verantwoordelijk weten voor zichzelf en al
het andere leven op aarde.

Ontdekken wie je bent

Ruimte

Wij bieden de kinderen de basis die ze nodig hebben om die wereld te durven betreden en in
te spelen op de veranderingen. Kinderen kunnen daardoor ontdekken wie ze zelf zijn, waar
ze goed in zijn en blij van worden. Om goed op veranderingen in te kunnen spelen, nieuwe
uitdagingen aan te durven gaan en andere mensen positief tegemoet te treden, ontwikkelen
ze zelfvertrouwen.

Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn en hun talenten te ontwikkelen. We laten ze
ervaren waarin ze goed zijn en waar ze blij van worden. Dit vormt de basis om de juiste keuzes
te kunnen maken en zich te ontwikkelen tot gelukkige mensen, die het leven vormgeven vanuit
de eigen talenten en drijfveren.

Zien
We kijken wie het kind is en wat het nodig heeft. Leerkrachten geven ieder kind regelmatig
een compliment en zien de kwaliteiten en behoeften van ieder kind. De leerkrachten voeren
portfoliogesprekken met de kinderen om o.a. hun groei te bespreken. Hiermee wordt de
ontwikkeling gestimuleerd en het zelfvertrouwen vergroot.

Grenzen
Grenzen bieden veiligheid en geven het zelfvertrouwen om zelfstandig in onze school te kunnen
staan. Wij bieden kinderen duidelijke kaders, zodat ze altijd precies weten binnen welke ruimte
ze zelf mogen beslissen en handelen.

Blij met jezelf en de ander
Kinderen ontwikkelen de eigen persoonlijkheid door samen te spelen en te werken. Ze zien
de kwaliteiten van zichzelf en de ander. Ze zien de verschillen en ervaren de meerwaarde
daarvan. Ze leren ook wat het effect van het eigen gedrag is op dat van de ander en leren
sociale vaardigheden, respect en verdraagzaamheid.

Personeel
Max Tetelepta - directeur
Directietaken ma. t/m do.
directie@cbsdeschutse.nl

Karin Doldersum
leerkracht groep 1 , 2 en 3
karin.doldersum@fiers.nu

Ine van der Spoel
leerkracht groep 1, 2 en 3
ine.vanderspoel@fiers.nu

Marieke Tapken
leerkracht groep 4 en 5
marieke.tapken@fiers.nu

Mirja Jager
leerkracht groep 6, 7 en 8
mirja.jager@fiers.nu

Tine Ge Demmer
leerkracht groep 6, 7 en 8
tinege.demmer@fiers.nu

Sophie Kootstra
onderwijsassistent
sophie.kootstra@fiers.nu

Margot Grobbe
onderwijsassistent
margot.grobbe@fiers.nu

Marieke Nobbe
orthopedagoog

vakant
IB-er
ib@cbsdeschutse.nl

Marian Jonkers
leerkracht groep 4 en 5
marian.jonkers@fiers.nu

Commissies & Raad
De activiteitencommissie bestaat uit ouders van
leerlingen en houdt zich bezig met het organiseren
en het ondersteunen van allerlei activiteiten voor
de school.

De leden van de activiteitencommissie zijn:
Mw. J. Schouten
Mw. L. Janssen
Mw. R. Lubberts
Mw.A.Jaarsma
Dhr. B. Tonkens coördinator Oud Papier Aktie
Namens het team zit Karin Doldersum
in de activiteitencommissie

Schoolkring:
klankbordgroep en medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht beleidsorgaan dat ouders en personeel
de mogelijkheid geeft om mee te praten en mee te beslissen over zaken die binnen de school
spelen, zoals het schoolplan, het formatieplan, de huisvesting en personele aangelegenheden.
De MR let er bovendien op dat zaken die voor de school als geheel belangrijk zijn ook openbaar
worden gemaakt en worden besproken. De MR kan op eigen initiatief standpunten aan het
bestuur kenbaar maken.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. De 9 scholen die onder het
bestuur van FIERS vallen, beschikken over een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad,
de GMR. Onze MR wordt hierin vertegenwoordigd door een leerkracht en een ouder.
Dhr. W. Hobers zit namens CBS De Schutse in de GMR.

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:
Dhr. W. Hobers
Dhr. J. Koedijk
Mw. J. van Goor
Mw. I. van der Spoel
Mw. M.Tapken
Dhr. M.R. Tetelepta

lid GMR Fiers
mr.deschutse@fiers.nu
voorzitter, oudergeleding
j.koedijk@hotmail.com
oudergeleding
secretaris, personeelsgeleding
personeelsgeleding
adviserend lid

De leden van de klankbordgroep zijn:
Dhr. K. Mulder
Mw. R. Lubberts
Mw. J. Brinks

penningmeester Schoolkring,
oudergeleding
oudergeleding
oudergeleding

tel: 0591 85 57 79
tel: 06 214 350 38

Tijden & vakanties
Schooltijden
Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

maandag- t/m vrijdagmorgen

08.30 - 12.00 uur

maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag

12.30 - 14.30 uur

woensdagmorgen

08.30 - 12.30 uur

alle morgens, behalve de woensdagmorgen

08.30 - 12.00 uur

woensdagmorgen

08.30 - 12.30 uur

alle middagen, behalve de woensdagmiddag

12.30 - 14.30 uur

Gymnastiektijden
Groep 1/2

dinsdagmorgen en donderdagmorgen

Groep 3/4/5

dinsdagmiddag en donderdagmiddag

Groep 6/7/8

dinsdagmiddag en donderdagmiddag

Vakantierooster
Schooltijden
We beginnen graag op tijd. De eerste bel gaat vijf minuten voor aanvang van de lessen en de
leerkracht ontvangt de leerlingen bij de deur. Bij de 2e bel zit iedereen in de klas en is de les
begonnen. Bij slecht weer hoeven de kinderen niet naar buiten. Ook voor schooltijd mogen ze
naar binnen, ‘s morgens vanaf 8.15 uur.

Herfstvakantie

12 t/m 16 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag +
2 t/m 6 april 2021
Pasen
Koningsdag
27 april 2021
Meivakantie

3 mei t/m 15 mei 2021

Gymnastiektijden

Hemelvaart

13 en 14 mei 2021

De kinderen van groep 1/2 gymmen op school in het speellokaal dat voorzien is van de nodige
toestellen en spelmaterialen. De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen in de sportzaal in de
Aelder Meent. De leerlingen van groep 3 t/m 8 moeten voor de gymlessen sportkleding en
gymschoenen bij zich hebben; de kinderen van groep 1/2 hebben alleen gymschoenen nodig.

Pinksteren

24 en 25 mei 2021

Zomervakantie

12 juli t/m 20 augustus 2021

Studiedagen: 16 november, 27 januari, 25 mei en 9 juli

Parro app

Schoolzwemmen

Voor mededelingen, het plannen van gesprekken en andere zaken maakt
de school gebruik van de Parro app. De app is te downloaden via de app store.

Wanneer in het voorjaar het zwembad in Zweeloo open gaat, hebben de leerlingen vanaf
groep 4 schoolzwemmen. De gymlessen van de dinsdag vervallen dan. De leerlingen gaan dan
op de fiets naar het zwembad. U kunt zich als begeleider bij de juf opgeven.

Regels & protocol
Iedereen moet zich binnen en buiten de school veilig
kunnen voelen. Daarom hanteren wij één basisregel:

Je gaat zo met een ander om, zoals jij wilt
dat een ander met jou omgaat

Het volledige anti-pestprotocol met daarbij
het stappenplan is opgenomen in de schoolgids

Met een poster is dit zichtbaar gemaakt in de school. Alle overige regels en afspraken zijn
een uitwerking van de algemene regel. Er zijn in school afspraken gemaakt over hoe we
omgaan bij een overtreding van een regel:
1. aanspreken op het (ongewenst) gedrag,
2. in herinnering roepen van de regel,
3. keuze bieden om het gedrag te veranderen,
4. benoemen van de gevolgen.

Anti-Pestprotocol
Het voorkomen van pesten kenmerkt zich door een preventieve aanpak:
• Aan het begin van het schooljaar zijn activiteiten gericht op groepsvorming en
het bevorderen van een veilig leerklimaat, waarin leerlingen elkaar leren kennen,
vertrouwen en accepteren. We noemen deze periode De Gouden Weken.

• We bespreken de regels en het functioneren van de regels regelmatig met de leerlingen.
In de dagelijkse omgang controleren de leerlingen zelf de afspraken.
• We trainen sociale vaardigheden en leren de kinderen conflicten zonder geweld op te lossen.

Vertrouwenspersoon
Alle scholen hebben een vertrouwenspersoon voor de eerste opvang en ondersteuning
van kinderen en ouder(s) bij een klacht over seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten en
lichamelijk en psychisch geweld binnen de school.
Ouders en leerlingen kunnen terecht bij: I. van der Spoel.
De school is aangesloten bij een klachtencommissie, waar de vertrouwenspersoon een klacht
kan neerleggen die vervolgens door de klachtencommissie behandeld wordt.
Er zijn voor deze klachten speciale vertrouwensinspecteurs. Ze zijn bereikbaar tijdens
kantooruren via het centrale meldpunt op telefoonnummer: 0900 - 111 3 111. schoolgids.

Afspraken
Extra verlof voor vakantie
Volgens de leerplichtwet mag alleen buiten de officiële
schoolvakanties vrij worden gegeven als door de aard van
het beroep van een van de ouders het gezin niet ten minste
twee weken tijdens de schoolvakanties met vakantie kan.

Meer informatie over leerplicht en verlof staat
in de schoolgids op www.cbsdeschutse.nl
Het aanvraagformulier voor buitengewoon
verlof staat op de website en is verkrijgbaar
bij de directie.

Ouderbijdrage

Leerplicht

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage van ouders voor zaken die niet door het ministerie
worden vergoed, zoals schoolreizen, schoolkamp, sinterklaasfeest, kerst- en paasvieringen en
traktaties. Het wordt eenmaal per jaar geïnd door de schoolkring. De ouderbijdrage is voor
het schooljaar 2020-2021 vastgesteld op:
groep 1/2 40 euro
groep 3/6 50 euro
groep 7/8 60 euro
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief met uitleg over de ouderbijdrage.

In de Leerplichtwet is vastgelegd dat ieder kind vanaf 5 jaar naar school moet. Het is de taak
van de ouders ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Als een kind zonder
melding afwezig is, wordt contact met de ouders opgenomen. Bij geregeld terugkerende
absentie, wordt contact met de ouders opgenomen om het te bespreken. Ouders kunnen
door de leerplichtambtenaar worden aangesproken en er kan een proces-verbaal worden
opgemaakt. De school is wettelijk verplicht om niet toegestaan verzuim te melden aan de
leerplichtambtenaar.

Melding ziekte en absentie
Als een kind ziek is of om andere redenen niet op school komt, dan horen we dit graag vóór
aanvang van de lessen. Een telefoontje naar: 0591 - 371 898 is voldoende.

Buitengewoon verlof
Soms zijn er omstandigheden waarvoor kinderen buitengewoon verlof krijgen. Hiervoor zijn
regels opgesteld en deze gelden alleen als er sprake is van:
• bepaalde religieuze feestdagen
• de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan
• andere gewichtige omstandigheden, zoals een begrafenis, huwelijk van familie,
gezinsuitbreiding en verhuizing

Groepen & opvang
Onze school is voor de buitenschoolse opvang
aangesloten bij LOL Kinderopvang.
Informatie hierover vindt u op de website
van de kinderopvang: www.lolkinderopvang.nl.

Aanvullende taken personeel
Max Tetelepta
Juf Margot:
Juf Sophie:
Meester Max:

Waarnemend IB op donderdag
Onderwijsassistent op ma-, di-, wo- en do-morgen
Onderwijsassistent op maandag, dinsdag en vrijdag
Directiewerkzaamheden op maandag t/m donderdag

Buitenschoolse opvang en gastouderopvang
Buitenschoolse opvang is voor- en naschoolse opvang tijdens vakantie en op
lesvrije dagen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen worden in een
huiselijke situatie opgevangen en begeleid door professionele leidsters.
In de buitenschoolse opvang krijgen de kinderen alle ruimte om kind te zijn,
want ze zijn er in hun vrije tijd.

Groepen
ma.mo.
Groep 1, 2, 3* Juf Ine
Groep 4*en 5* Juf
Marieke
Groep 6*, 7
Juf
en 8
Mirja
Groep 1 t/m 8 OA
Groep 1 t/m 8

ma.mi.
Juf Ine
Juf
Marieke
Juf
Mirja

di.mo.
Juf Ine
Juf
Marieke
Juf Tine
Ge/juf
Marian
OA

di.mi.
Juf Ine
Juf
Marieke
Juf Tine
Ge/juf
Marian

wo.mo.
Juf Ine
Juf
Marieke
Juf
Tine Ge

do.mo.
Juf Karin
Juf
Marian
Juf
Tine Ge

do.mi.
Juf Karin
Juf
Marian
Juf
Tine Ge

OA

OA
Meester
Niek

Meester
Niek

vr.mo.
Juf Karin
Juf
Marian
Juf
Tine Ge

vr.mi.
Juf
Marian
Juf
Tine Ge

OA

Juf Marian is 1x in de 4 weken op dinsdag in het TaalRijk en vrijdagmiddag voor groep 5 & 6.
Juf Sophie en juf Margot zijn onderwijsassistenten in de groepen.
Meester Niek is vakleerkracht gymnastiek op donderdag.

LOL Kinderopvang
In de Aelder Meent hebben we LOL Kinderopvang. L.O.L kinderopvang is een opvangorganisatie voor kinderen
van 8 weken tot 8 jaar. Een uitdaging voor elk kind. Paardelandsdrift 9, 7854 PR Aalden
Tel. 1: 06 387 068 65 | Tel. 2: 06 831 654 66

Ontwikkelingen 2020 - 2021
Persoonlijke ontwikkeling
teamleden
Teamleden zorgen ervoor dat ze in hun vakgebied
bij de les blijven door het volgen van scholing:
• Ik leer anders
• Talentgedreven onderwijs
• Taxonomie van Bloom
• Office 365
• Teams en Sharepoint
• Regieversterkend leiderschap

Teamonderwijs Op Maat
Teamonderwijs Op Maat (TOM) is een aanpak voor verandering en vernieuwing. Het geeft
invulling aan onderwijs van deze tijd. Vanuit het ontwikkelingsgericht werken levert TOM
onderwijs op maat, meer individuele aandacht voor leerlingen en een gemotiveerd
en inspirerend onderwijsteam. In de organisatie draait het om het anders organiseren
van lesgeven en is het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen. In de
leeromgeving gaat het erom een krachtige leeromgeving neer te zetten. Wat is de inzet van
ICT? Welke methoden en materialen zijn geschikt? Hoe is de inrichting van het gebouw?

We leren met ons hoofd, het hart en onze handen.
TOM helpt ons om daar te komen, bijvoorbeeld door te leren in basisgroepen met dag-weektaken, lesgeven in teams van leerkrachten en overig onderwijzend personeel. We werken op
verschillende leer- en werkplekken in de school. Kortom, TOM geeft richting én ondersteuning
voor eigentijds onderwijs. Alles is er op gericht om de kinderen onderwijs op maat te bieden

Schutse brengt leren tot leven
We leren met ons hoofd, het hart en onze
handen. Bij de inzet van het personeel kijken we
naar andere rollen, mogelijkheden en kwaliteiten
van alle mensen die er werken. Hierbij gaat het
ook om de inzet van ander personeel. Welke medewerkers heeft een school nodig? Met welke
kwalificaties en competenties? Een leerkracht is
naast een leerkracht die instructies geeft, een
begeleider en een specialist op zijn of haar terrein.

waarbij we uitgaan van de kwaliteiten, vaardigheden en talenten van de kinderen in een veilig
klimaatverbeteringen aandacht of ontwikkeling vragen.

Kind Centrum Aelder Meent
De scholen CBS De Schutse en OBS De Anwende en de kinderopvangorganisatie LOL
Kinderopvang, werken samen met elkaar om te komen tot een gezamenlijke visie op de
toekomst. Alle betrokken partners willen in het dorp Aalden een Kindcentrum realiseren dat
staat als een huis en dat voor de regio een meerwaarde heeft voor de kinderen van 0-13 jaar.
De meest vergaande vorm van samenwerking tussen scholen, kinderopvang en eventuele
andere instellingen is een Integraal Kindcentrum. Hier werken onderwijs en minimaal kinderopvang op intensieve wijze samen. Samen vormen deze een goede plek om te leren en te
leven: een plek om te groeien zonder grenzen. Een echt ‘integraal’ Kindcentrum waarbij wordt
uitgegaan van 1 visie, 1 organisatie en 1 directeur is niet aan de orde. Wél zijn partijen van
harte bereid om met elkaar te zoeken naar de meest ideale vorm van inhoudelijke en
ruimtelijke samenwerking die van De Aelder Meent een prachtige voorziening maakt:
voor de kinderen, de ouders, het personeel en het dorp.
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• Oud Papier Aktie

29

30
• Start Kinderboekenweek “‘En toen’
• Oud Papier Aktie

4

5/6

11

12/13

18

19/20

• Nieuwsbrief

• Juf Karin jarig

• Muziek op schoot
9.00 uur

• Muziek op schoot
9.00 uur

10

16

22

zaterdag/zondag

• Afscheid
Piet van Kesteren

• (Talent)gesprekken
ouders & kind

• Muziek op schoot
9.00 uur
• Prinsjesdag

vrijdag

3
• Overleg Schoolpleincommissie/MR/
Schoolkring/AC
19.30 uur

• Muziek op schoot
9.00 uur

• KlasseKids lessen
• (Talent)gesprekken
ouders & kind

donderdag

• Peutergym 9.00 uur

24
• KlasseKids lessen

25

26/27

2

3/4

• Nieuwsbrief

1

Oktober 2020
40

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

28

29

30

1

2

3/4
• 109 jaar
CBS de Schutse (za)

41

5

42

12

6

7

8

9
• Meester- en juffendag
• Nieuwsbrief

• Herfstvakantie

13
• Herfstvakantie
• Juf Christine jarig

43

19

44

26

14
• Herfstvakantie

20

15
• Herfstvakantie

21

• Herfstvakantie

22

17/18
• Herfstvakantie

23

24/25
• Begin wintertijd (zo)

28
• Oud Papier Aktie

• Herfstvakantie
• Juf Ine jarig (zo)

16

• Luizencontrole

27

10/11

29

30
• Nieuwsbrief

31/1

November 2020
45

maandag

dinsdag

2
• KlasseKids lessen

woensdag

donderdag

3

4

5

10

11

12

vrijdag

zaterdag/zondag

6

7/8

13

14/15

• Schoolkring

46

9

47

16

17

18

19

20

21/22

23

24

25

26

27

28/29

4

5/6

48

49

• GMR-vergadering

• Sint Maarten

• Groep 6, 7, 8
voortgangsgesprekken
met ouders

• Peutergym 9.00 uur
• Nieuwsbrief

• Meester Max jarig (za)

• Studiedag team;
leerlingen vrij

• KlasseKids lessen

• VO-informatieavond
ouders groep 8

30

• Oud Papier Aktie

1

• Juf Margot jarig

2

• Nieuwsbrief

3

December 2020
49

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

30

1

2

3

4

5/6

11

12/13

18

19/20

• Bestuursvergadering

50

7

51

14

52

21

53

• Sinterklaasfeest

8

9

10

• Kerstcrea

15

• KlasseKids lessen
• Nieuwsbrief

16

17
• Kerstviering 19.00 uur

• Kerstvakantie

22
• Kerstvakantie

28
• Kerstvakantie

23
• Kerstvakantie

29
• Kerstvakantie

24
• Kerstvakantie

30
• Kerstvakantie

• Kerstvakantie

25
• Kerstvakantie

31
• Kerstvakantie

26/27
• Kerstvakantie

1
• Kerstvakantie

2/3
• Kerstvakantie

Januari 2021
53

1

2

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

28

29

30

31

1

2/3

• Kerstvakantie

• Kerstvakantie

4

• Kerstvakantie

5

• Nieuwjaarsinloop

• Kerstvakantie

6

• Kerstvakantie

7

• Luizencontrole

11

• Kerstvakantie

8

9/10

• Nieuwsbrief

12

13

14

15

16/17

19

20

21

22

23/24

29

30/31

• Bestuursvergadering
• KlasseKids-lessen

3

18

4

25

• Voorleesontbijt
• Juf Mirja jarig

26

• Schoolkring

27
• Studiedag team;
alle leerlingen vrij
• Oud Papier Aktie

• Nieuwsbrief

28
• KlasseKids Bovenbouw
• GMR-vergadering

• Peutergym 9.00 uur

Februari 2021
5

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

1

2

3

4

5

6/7

• Juf Sophie jarig
• KlasseKids lessen
• Nieuwsbrief

6

8

9

10

11

12

13/14

7

15

16

17

18

19

20/21

8

• Portfoliogesprekken
• Bestuursvergadering

• Portfoliogesprekken

22
• Voorjaarsvakantie

23
• Voorjaarsvakantie

24
• Voorjaarsvakantie
• Oud Papier Aktie

• Nieuwsbrief

25
• Voorjaarsvakantie

• Voorjaarsvakantie

26
• Voorjaarsvakantie

27/28
• Voorjaarsvakantie

Maart 2021
9

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

1

2

3

4

5

6/7

• Luizencontrole

• Klusochtend 9.30 uur

10

8

11

15

16

17

12

22

23

24

13

9

10

11

12

13/14

18

19

20/21

25

26

27/28

• Nieuwsbrief

• Nieuwsbrief

• Brandweerlessen
+ Ontruiming
• Oud Papier Aktie

29
• Bestuursvergadering

30

31

1

• Begin zomertijd (zo)
• Palmzondag

2

3/4
• Pasen

April 2021
13

14

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

29

30

31

1

2

3/4

• Goede Vrijdag;
school dicht

• Paasviering
op Witte Donderdag
• Nieuwsbrief

5
• 2e Paasdag;
school dicht

6
• FIERS verenigingsdag;
school dicht

15

12

16

19

17

26

7
• Juf Tine Ge jarig
• Schoolkring

13

8
• Verkeersexamen
groep 7

14

• Afname IEP-toets
groep 8

15

22

• Afname IEP-toets
groep 8

16

17/18

23

24/25

• Koningspelen

28
• Oud Papier Aktie

10/11

• Nieuwsbrief

21

27
• Koningsdag;
school dicht

9
• Peutergym 9.00 uur

• GMR-vergadering

20

• Pasen

29

30
• Nieuwsbrief

1/2
• Meivakantie

Mei 2021
18

19

20

21

22

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

3

4

5

6

7

8/9

• Meivakantie

• Meivakantie
• Dodenherdenking

10
• Meivakantie

• Meivakantie
• Bevrijdingsdag

11
• Meivakantie

17

12
• Meivakantie

18

• Bestuursvergadering

• Meivakantie

13
• Meivakantie
• Hemelvaartsdag

19

• Meivakantie
• Moederdag (zo)

14
• Meivakantie

20

• Luizencontrole

24
• Pinksteren

• Meivakantie

• Meivakantie

21
• Nieuwsbrief

25

26

27

1

2

3

15/16

22/23
• Pinksteren

28

29/30

4

5/6

• Studiedag Team;
leerlingen vrij

31

• Nieuwsbrief

Juni 2021
22

23

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

31

1

2

3

4

5/6

11

12/13

18

19/20

• Kamp groep 7 & 8

7

8

• FIERS Ledenraadsvergadering

• Kamp groep 7 & 8

9
• Juf Marian jarig

24

14

25

21

26

28

15

• Kamp groep 7 & 8

10
• GMR-vergadering

16

• Nieuwsbrief

17

• Klusochtend 9.30 uur
(za)
• Vaderdag (zo)

22

23

24

• Oud Papier Aktie

29
• 15-minutengesprekken

26/27

2

3/4

• Nieuwsbrief

30
• Oud Papier Aktie

25

1

Juli 2021
26

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag/zondag

28

29

30

1

2

3/4

9

10/11

• 15-minutengesprekken

27

5

28

12

29

30

6

7

8

• Afscheid groep 8

• Zomervakantie
t/m 22 augustus

13
• Zomervakantie

19
• Zomervakantie

• Zomervakantie

• Zomervakantie

26
• Zomervakantie

14

20

15
• Zomervakantie

21
• Zomervakantie

27
• Zomervakantie

16
• Zomervakantie

22
• Zomervakantie

28
• Zomervakantie
• Oud Papier Aktie

• Zomervakantie

• Studiedag team,
leerlingen vrij
• Nieuwsbrief

• Zomervakantie

23
• Zomervakantie

29
• Zomervakantie

17/18

24/25
• Zomervakantie

30
• Zomervakantie
• Juf Antonette jarig

31/1
• Zomervakantie

