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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 

 

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar!  

Veel geluk, gezondheid en een mooie start in de nieuwe school! 
 

Verhuizing 

We hopen op donderdag 17 januari de spullen te verhuizen naar de 

nieuwe school. Donderdagmorgen is het verhuisbedrijf er en vanaf 

donderdagmiddag kunnen we de spullen uit gaan pakken. We vragen 

aan de ouders om te helpen bij het uitpakken op donderdagmiddag 17 

januari en/of vrijdag 18 januari. U kunt een mail sturen of dit 

doorgeven aan juf Petra of juf Carla. De kinderen zijn deze twee 

dagen vrij. We hopen dat u de opvang van uw kind(eren) goed kunt 

regelen. Zo niet, dan zijn we bereid om met u mee te denken bij het 

zoeken naar een passende oplossing.  

Zijn er nog spullen die u gekocht heeft en opgehaald moeten worden dan kan dat op één van 

bovengenoemde data.  

 

Start nieuwe school 

Op maandagmorgen 21 januari starten de kinderen in de nieuwe school. We beginnen op de 

gewone tijd om 8.30 uur. 

De kinderen van groep 3 - 8 gaan spelen op het plein dat gelegen is achter de school. 

De kinderen van groep 1-2 mogen om 8.20 uur via de ingang bij de rode bergingen de school 

binnengaan en naar hun nieuwe klas gaan. 

U wilt natuurlijk ook zelf graag zien hoe de nieuwe school er uitziet. Daarom nodigen we u uit om 

’s middags na schooltijd om 15.15 uur samen met uw kind het schoolgedeelte te bekijken. 

Tijdens de officiële opening kunt u het hele gebouw bekijken. 

 

Voorleesmorgen 

Ook dit jaar doet de school mee met de nationale 

voorleesdagen. Op woensdag 23 januari is het een 

speciale morgen vol verrassingen. In het kader van het 

project “Lezen is leuk” wordt er samen met de 

bibliotheek aandacht aan geschonken. De kinderen 

hoeven deze morgen geen eten en drinken mee te nemen.  

 

Opening MFA 

De feestelijke opening staat gepland op vrijdag 8 februari. Er zal in de morgen feest voor de 

kinderen zijn en ’s middags is het officiële gedeelte. Zodra het programma bekend is ontvangt u 

hierover bericht. 

 

 

 

http://www.deschute.nl/


Gastlessen Ine Wendt 

Vanaf 24 januari zal Ine Wendt van de bibliobus gastlessen op school geven. Ze komt vijf 

donderdagmiddagen in alle groepen.  

 

Goede-doelengeld 

Tijdens de weken voor de kerstvakantie is er geld gespaard voor Serious Request. We hebben 

een mooie opbrengst van €61,25. Dank u wel voor uw gift!  

 

Kind op 1! 

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs. Onderwijs dat 

kinderen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun 

onderwijsbehoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo 

goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal 

onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.  

Voor volgend schooljaar wordt er gezocht naar nieuwe leden voor de ondersteuningsplanraad. 

In de bijlage vindt u meer informatie. 

 

Schoolplein 

Het schoolplein bij de nieuwe school ziet er nu nog saai uit. 

Maar gelukkig komt daar begin februari verandering in. 

Van het gespaarde geld kunnen we een aantal attributen 

op het schoolplein gaan plaatsen. Helaas is er nog geen 

geld voor het grote speeltoestel. Daar moeten we nog voor 

sparen. 

Het schoolplein is verdeeld in twee stukken, een plein voor 

de peuters en kleuters aan de ene kant. Het andere plein 

is voor de andere kinderen.   

 

Vakanties 2019 – 2020 

Herfstvakantie 14/10 – 18/10 2019 

Kerstvakantie 23/12 2019– 03/01 2020 

Voorjaarvakantie 24/02 – 28/02 2020 

Paasvakantie  10/04 – 13/04 2020 

Meivakantie 20/04 - 05/05 2020 

Hemelvaartsdag 21/05 - 22/05 2020 

Pinkstervakantie 01/06 - 02/06 2020 

Zomervakantie 13/07 – 24/08 2020 

Studiedag Primas Dag van de Leraar 04 /10 2019 

 

Belangrijke data: 

17-18 januari:  Kinderen vrij in verband met de verhuizing 

21 januari:   Start in de nieuwe school 

21 januari:  Columbus 

23 januari:  Voorleesmorgen 

4 februari:   Columbus 

8 februari:  Opening MFA (Multi functionele accommodatie) 

28 februari:   Studiemiddag, kinderen vrij 

4 t/m 8 maart:  Voorjaarsvakantie 


