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Website 

De nieuwsbrieven die u ontvangt via de mail kunt u ook vinden op onze website. In de agenda vindt 

u de data van de diverse activiteiten gedurende het schooljaar. 

 

 

 

Formatie 2018-2019 

De formatie voor het volgende schooljaar is bekend. Er gaat heel wat veranderen op de Schute. 

Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van juf Natasja, juf Margo en juf Anja. 

Juf Natasja gaat een nieuwe uitdaging aan, waarschijnlijk gaat ze meer werken op Scalda.  

Juf Margo kan gaan genieten van haar keuze-pensioen. Juf Anja kiest ervoor om niet een vast 

dienstverband aan te gaan, zodat ze tijd heeft voor haar kleinkinderen. Misschien zien we haar 

af en toe als ze komt vervangen. 

We zullen u later informeren over het afscheid van de juffen. 

In de kleutergroep gaat juf Hanneke minder werken, ze zal op maandag en dinsdag voor de 

kleutergroep staan.  

Ook juf Carla gaat minder dagen werken en zal volgend schooljaar dinsdag en woensdag gaan 

werken. Juf Petra zal als adjunct directeur Carla ondersteunen. 

Meester Wilbert gaat stoppen met de gymlessen op de Schute. Hij gaat op andere scholen 

gymlessen verzorgen.  

Al deze veranderingen hebben gevolg voor de bemensing van de groepen. 

Voor groep 3-4 zijn we op zoek naar een leerkracht voor de maandag, dinsdag en woensdag. 

In onderstaand schema ziet u wanneer en waar de leerkrachten staan ingedeeld. 

 

Namen  Groep  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 
 

Vrijdag 

Jolein Maijers 7-8   x x x 

Rachel de Wit 7-8 x x    

       

Kim v. Landschoot 5-6 x x x x mo.  

Petra Rijn 5-6    x mi. x 

       

????? 3-4 x x x   

Evelien Corbijn 3-4  IB  x x mo. 

       

Hanneke Geljon 1-2 x x    

Mary de Kroo 1-2   x x x mo. 

       

Carla Koole Dir  x x   

Petra Rijn Adj.   x x x mo.  

 

Tekenbeet 

De GGD Zeeland brengt ook dit jaar het gevaar van de tekenbeet onder uw aandacht. Op school 

hangt de poster in de hal “Heeft u een teek? Haal hem zo snel mogelijk weg!”  

Naast deze poster kunt u ook een gratis app “Tekenbeet” downloaden (Google play store of App 

store). Met deze app zoek je eenvoudig hoe teken eruit zien en wat je moet doen om teken 

correct en snel te verwijderen.  



Sportdag 

 

Voor wie? Voor groep 5 t/m 8 van De Schute, De Bergpadschool, ’t 

Paalhoofd en de Lichtstraal. 

 

Wanneer?  Donderdag 17 mei 2018 

 

Waar? Sportvelden aan de Westkapelseweg in Zoutelande en op het strand bij 

“De Branding”. 

 

Tijden? We vertrekken om 8.30 uur op de fiets richting Zoutelande en we hopen 

om ongeveer 15.15 uur weer op school terug te zijn.  

 

Meenemen?  Sportkleding (of al aan doen ) 

Je krijgt de woensdag voor de sportdag het sporttenue van onze school 

mee naar huis. Dan kun je dit thuis al aan doen voordat je naar school 

komt. 

   Lunchpakket 

   Flesje drinken (als het warm weer is, kun je dit flesje weer vullen met water) 

 

Voor tussendoortjes en nog wat te drinken wordt gezorgd. De 

kleedkamers gaan op slot als we aan het sporten zijn dus andere 

meegenomen consumpties kunnen niet gepakt worden. 

 

Thuis laten?  Geld 

Kostbare voorwerpen zoals telefoons 

   Sieraden 

We hopen op een zonnige en sportieve dag! 

 

Primas- Schute-film 

Op alle scholen van de Primas-scholengroep worden er korte filmpjes gemaakt. In de filmpjes 

kunnen we laten zien waar de Primas-scholengroep voor staat. Ook op de Schute wordt er een 

kort filmpje gemaakt. Deze filmpjes worden op de website geplaatst van de verschillende scholen 

(mocht u bezwaar hebben dat uw kind in beeld komt dat dan graag doorgeven voor 22 mei). Het 

filmpje van de Schute laat zien wat wij belangrijk vinden op onze school. Het centrale woord voor 

onze school is talenten.  

 

Eendjes race 

Graag willen we de eendjesrace onder uw aandacht brengen. De eendjesrace zal ten behoeve van 

KIKA worden georganiseerd. De organisatie ligt in handen van de (junior) Lion’s club Walcheren. 

Naast het doel voor KIKA kunnen we ook voor school 

hiermee geld verdienen. Voor onze school zouden graag 

voor het nieuwe schoolplein een picknicktafel willen 

aanschaffen. 

U kind krijgt in de periode 14-28 mei loten die ze 

binnen directe omgeving (ouders, opa’s, oma’s, buren, 

vrienden) mogen verkopen.  

De loten kosten €5,00 per stuk, de helft ervan is voor 

de picknicktafel en de andere helft voor KIKA. 



Als de loten zijn verkocht leveren de leerlingen het geld in op school en krijgen daarvoor een 

certificaat, dat nummer is gelinkt aan een bad eendje dat op 9 juni ter water wordt gelaten. Er 

zijn vele prijzen te verdienen met deze leuke eendjesrace! 

De eendjesrace op Walcheren wordt op zaterdag 9 juni gehouden in Middelburg, tijdens de 

Middelburgse Watersportdagen. Naast de eendjesrace zijn er die dag nog meer leuke 

activiteiten voor kinderen en ouders te beleven. 

We hopen dat u allen meedoet met deze leuke actie en op deze manier de Schute helpt! 

 

Jantje Beton 

Omdat de actie van Jantje Beton in dezelfde periode als de eendjesrace valt is er besloten dat 

de leerlingen van groep 5-6 alleen voor Jantje Beton loten gaan verkopen. De andere groepen 

zullen wel loten verkopen voor de eendjesrace. Ook de helft van de verkoop van Jantje Beton 

komt ten goede aan de school. 

 

Avondvierdaagse 

Ook dit schooljaar willen we met de Schute weer deelnemen aan de avondvierdaagse in 

Zoutelande. De avondvierdaagse valt in de week van 4-8 juni. Later ontvangt u meer informatie, 

maar zet de datum alvast in uw agenda. 

 

Schoolvoetbal 

De jongens hebben woensdag 18 april op een zonovergoten sportveld mooi voetbal laten zien. Ze 

hebben het goed gedaan, net geen finaleplaats, maar een prima prestatie geleverd! 

 

Ouder/kind-activiteit 

Vanwege het slechte weer is de ouder/kind activiteit op 28 maart niet doorgegaan.  

We gaan nu wandelen op woensdag 23 mei. De start is om 18.30 uur. Graag tot de 23e! 

 

Zonnige dagen 

We hopen dat we in de komende periode nog veel mooie, zonnige dagen zullen krijgen. 

Omdat de zonkracht vaak erg sterk is, vragen we u of u uw kind voordat het naar school gaat 

goed wilt insmeren met zonnebrandmiddel. Dat kan veel zonnebrand voorkomen.  

Omdat de kinderen ook op deze dagen lekker willen spelen een verzoek namens het hele team: 

Wilt u uw kinderen op warme dagen geen teenslippers aandoen, maar sandalen of ander schoeisel 

dat goed blijft zitten als ze (hard) lopen en spelen. 

 

Tennisles 

Dinsdag 5 juni krijgen de kinderen van groep 3 tot en met 6 tennisles in Zoutelande tijdens de 

gymlessen. Wilt u zorgen dat ze die morgen hun gym/tenniskleren aanhebben als ze naar school 

komen. Let op de sportschoenen worden buiten gedragen! 

Groep 7-8 heeft die morgen een alternatieve gymles. 

 

Schoolreis 

De schoolreisjes staan weer voor de deur. De kleuters (groep 1-2) gaan 19 juni op schoolreis. De 

bestemming is nog een verrassing. 

Groep 3 tot en met 8 gaan samen met basisschool ’t Paalhoofd uit Zoutelande op schoolreis. 

Hierdoor kunnen we de kosten verdelen en kunnen we het bedrag op 30 euro houden.  

De schoolreis is op donderdag 21 juni. Nadere informatie ontvangt u later.  

 

 

 



Onderzoek ‘Tijd voor andere tijden?’ 

Onderzoek onder 800 ouders / verzorgers van Primas-scholengroep en 100 leerkrachten 
Onderzoekers: Petra Rijn en Louis Reijnhoudt begeleid door de Via Vinci academie te Breda 
Najaar 2017 

Toelichting resultaten onderzoek ‘Tijd voor andere tijden?’ 

In het najaar van 2017 hebben wij een peiling gehouden onder ouders / verzorgers en leerkrachten 

om na te gaan welke waardering er leeft voor de schooltijden en of er reden is om e.e.a. te 

veranderen. Het is niet de intentie geweest om bij ‘meeste stemmen gelden’ of ‘meerderheid beslist’ 

over te stappen. Ouders / verzorgers kunnen immers al gebruik maken van faciliteiten om kinderen 

op school te laten eten en kunnen desgewenst gebruik maken van de BSO. Ouders / verzorgers die 

hun kinderen thuis willen laten eten, hebben in het huidige systeem de kans daartoe. Kortom: voor 

elk de vrije keuze. 

Onder ouders zijn minimale verschillen in waardering voor de verschillende schooltijdenmodellen. 

Het continurooster wordt door hen het hoogst gewaardeerd. Het gaat hier echter om een verschil 

van tienden ten opzichte van het huidige schooltijdenmodel.  

Daarnaast is de waardering van personeelsleden voor het huidige schooltijdenmodel vele malen 

hoger dan voor de twee alternatieve modellen. Bij de personeelsleden is het belangrijkste punt dat 

zij de tijd tussen de middag nodig hebben (voorbereidingen en rust). Wanneer de tussen de middag 

opvang voor de kinderen goed geregeld zou zijn, zou dat voor de leerkrachten al een oplossing 

bieden. Knelpunten hierbij zijn: de kosten van de tussen de middag opvang (wie gaat dat betalen?), 

gebrek aan voldoende ruimte voor de kinderen, geschikte personen die de opvang kunnen 

verzorgen. 

Bovenstaande punten in overweging nemende is het niet verantwoord om op dit moment 
over te stappen naar een ander schooltijdenmodel. Ook in de GMR is dit besproken en zij 
geven eveneens het advies om voorlopig geen verandering door te voeren. Uiteraard is het 
raadzaam om de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen en een dergelijk onderzoek 
(minimaal) over twee jaar te herhalen. 

Schute 

Resultaat ouders op basis van 26 reacties Resultaat personeel op basis van 9 reacties 

Resultaten van het volledige onderzoek staat op de website. 
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Belangrijke data: 

17 mei   sportdag groep 5-8 

21-22 mei  pinkstervakantie 

23 mei   wandelen voor water 

4-8 juni  avondvierdaagse 

12 juni   studiedag team, alle leerlingen de hele dag vrij 

19 juni   schoolreis groep 1-2 

21 juni   schoolreis groep 3-8 

26 juni   schoolfeest met musical 

2 juli   afscheid groep 8 (’s avonds) 

5 juli   laatste schooldag 

9 juli-17 aug  zomervakantie 


