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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. 

 

www.deschute.nl 

 

Columbus  

De Columbus staat op donderdagmiddag 1 november en 29 november van 

13.15 uur tot 15.30 uur in Biggekerke. De kinderen kunnen dan hun gelezen 

boeken inleveren en nieuwe boeken uitzoeken. Vanaf januari komt de 

Columbus op maandagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur in de even weken. 

De data staan ook op de website. 

 

 

Nationaal schoolontbijt  

Woensdag 7 november is het nationaal schoolontbijt. Daarom zullen we deze morgen op school 

starten met een schoolontbijt in alle groepen.  

Tijdens dit schoolontbijt komt wethouder Arie Schot samen met 

ons eten.  

In alle groepen wordt er een “buffet” ingericht en kunnen de 

kinderen kiezen uit diverse lekkere broodsoorten, speltwafels, 

glutenvrije crackers, en verschillende soorten beleg, zoals kaas en 

jam. Ook het drinken wordt verzorgd, melk, yoghurt, thee. En 

natuurlijk ook fruit en groente.  

We willen u vragen om de kinderen een bord, bestek en beker 

(voorzien van naam) mee te geven in een plastic tasje. De leerlingen 

hoeven deze morgen geen eten en drinken mee te nemen.  

 

Afscheid en benoeming 

In de bijlage vindt u een brief over het afscheid van juf Carla en de benoeming van juf Petra.  

 

Verkoop ten behoeve van het nieuwe schoolplein 

We organiseren op donderdag 15 november van 16.30 tot 19.00 uur een verkoop van 

schoolmeubilair zoals tafels en stoelen en diversen kasten. Ook zullen we een kledingbeurs 

opzetten. Beide opbrengsten zullen ten goede komen aan het nieuwe schoolplein. Voor het nieuwe 

schoolplein hebben we nog veel geld nodig om het te verwezenlijken. Later ontvangt u meer 

informatie maar houdt deze datum vast vrij. 

 

Schoolfruit 

Goed nieuws! Ook dit jaar zijn we één van de basisscholen die weer mee mag 

doen met het EU- Schoolfruit. Drie keer per week zal er voor alle kinderen van 

de peutergroep en de basisschool een portie fruit/groente worden gebracht. 

Op de basisschool wordt dit tijdens de gruitdagen (woensdag, donderdag en 

vrijdag) in de ochtendpauze opgegeten. Uw kind hoeft die dagen alleen drinken 

mee te nemen. De start van het gratis schoolfruit is op woensdag 14 november 

en loopt door tot vrijdag 19 april 2019. 
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Oudergesprek 19 en 20 november 

Volgende week ontvangt u een brief met de uitnodiging voor het 

oudergesprek. Dit jaar wordt het anders georganiseerd. U kunt als 

ouders aangeven als u een gesprek met de klassenleerkracht wilt. 

Ook bestaat de mogelijkheid dat u wordt uitgenodigd door de 

leerkracht, ook als u het zelf niet heeft aangegeven.  

U kunt alvast aan ons doorgeven als één van bovengenoemde datum 

u niet schikt, dan proberen we daar rekening mee te houden. 

 

Schoolvolleybal toernooi  

Het schoolvolleybaltoernooi in Oostkapelle is dit jaar op woensdag 14 november 

voor groep 5-6 en op 21 november voor groep 7-8. 

Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie. 

 

Schoendoosactie 

Ook dit schooljaar doen we weer mee met de schoenendoosactie. 

Op school gaan de kinderen de dozen versieren. U krijgt op 19 

november de schoenendoos mee naar huis om deze te vullen met 

spulletjes voor een kind uit een ander land. U heeft nu alvast 

tijd om wat spulletjes te verzamelen, zoals zeep, 

tandenborstels, washandjes, speelgoed voor een jongetje of 

meisje. De dozen moeten uiterlijk 27 november worden 

ingeleverd zodat ze op tijd naar het verzamelpunt van Zeeland 

gebracht kunnen worden. 

 

Ouderbijdrage 

Van veel ouders hebben we de ouderbijdrage mogen ontvangen. Hebt u het vergeten dan vragen 

we u om dit alsnog te doen. Alvast bedankt. 

 

Belangrijke data: 

Donderdag 1 november   Columbus 

Woensdag 7 november   Nationaal schoolontbijt 

Woensdag 12 november  Start schoolfruit 

Donderdag 15 november  Verkoop 

19 – 20 november   Oudergesprekken 

Woensdag 14 november  Volleybaltoernooi groep 5/6 

Woensdag 21 november  Volleybaltoernooi groep 7/8 

Dinsdag 27 november   Uiterlijke inleverdata schoenendoosactie  

Donderdag 29 november  Columbus  

Woensdag 5 december   Sinterklaasfeest 

Donderdagavond 13 december  Kerstfeest in eigen groep 
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