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Algemeen
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wat vliegt de tijd! Het is alweer oktober, bij uitstek de herfstmaand. Inmiddels zijn we ruim een maand
bezig van het nieuwe schooljaar 22/23. De zomer is nu echt voorbij en de bomen laten hun mooiste
kleuren weer zien en hun eerste bladeren vallen. De kinderen wervelen als heuse najaarsstormen door
de school, bruisend van energie. Ook in de school waait een bruisende wind van activiteiten die
plaatsvinden.

Zo heeft groep 7-8 kunnen genieten van een geweldig leuk schoolkamp, hebben de leerkrachten
kennismakingsgesprekken gevoerd met alle ouders, heeft het team met alle collega scholen een
inspirerende en interessante Prismadag ervaren, hadden we vorige week informatieavond, zijn onlangs
de kledingactie van Bag2school en de Kinderpostzegelactie van start gegaan, was het deze week de
Dag van de Leerkracht en is ook de Kinderboekenweek van start gegaan. Kortom: volop activiteiten en
bedrijvigheid in onze school! Volgt u vooral via Parro de foto’s en verslagen om op de hoogte te blijven.

Nog even en dan begint de herfstvakantie. Een mooi vooruitzicht om lekker te gaan genieten van een
weekje vrij.

Team Schuttevaer

Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober hebben we samen met de
Eendracht en Kibeo de kinderboekenweek
geopend. Het thema van dit jaar "Gi-ga-groen!"
Wat was het leuk om te zien dat veel leerlingen
voor deze speciale gelegenheid groene kleding
aan hadden getrokken. 

In de klassen hadden de kinderen hard geoefend
op het dansje en het lied en hebben dit met z'n
allen op het plein gedanst en gezongen. Daarna
werd het gedicht "Wat een bloem vertellen wil"
voorgedragen door vier leerlingen. Wat deden ze
dit allemaal goed! Na het openingspraatje van juf
Clarence was de kinderboekenweek officieel
geopend. 

De leerkrachten hebben allerlei leuke activiteiten
bedacht voor in de aankomende weken. Op
donderdag 20 oktober van 15.30- 18.00 uur bent u
van harte welkom om al het werk rondom de
KBW te komen bekijken tijdens de gezamenlijke
tentoonstelling.

Keeten 2
4417 CD Hansweert
0113-381945
schuttevaer@prisma-scholen.nl Het volgende mededelingenblad wordt verwacht op vrijdag 4 november.

Bĳlage:
Jaarkalender Schuttevaer 2022 - 2023
PPPT Informatieavond Ouderraad 2022-2023
Vrijwillige ouderbijdrage 
Vestigingskrantje Kibeo september 2022 
Nieuws Veilig Verkeer Nederland
H. Pater Damiaanviering - Er zit muziek in ons
geloof

Van de OR
Tijdens de informatieavond heeft de
ouderraad een korte presentatie gegeven
over hun activiteiten voor de school en de
besteding van de ouderbijdrage. U kunt deze
presentatie via de bijlage bekijken.

In de bijlage ontvangt u het verzoek om de
vrijwillige ouderbijdrage. Met uw bijdrage van
15 euro per leerling zorgt de ouderraad voor
het Sinterklaasfeest, de Paaslunch en nog
veel meer. Mogen we dit jaar weer op uw
bijdrage rekenen?

De ouderraad heeft een vacature voor een
secretaris: iemand die de agenda en het
verslag maakt van de vergaderingen (6x per
jaar). Lijkt het je leuk of wil je meer weten?
Neem contact op met de ouderraad via
orschuttevaer@gmail.com. 

Heeft u vragen of opmerkingen voor de
ouderraad? U kunt altijd contact opnemen
via orschuttevaer@gmail.com of een
berichtje achterlaten in de brievenbus in de
centrale hal op school. 

Vergaderdata: 
1 nov.  6 dec, 7 feb, 28 mrt en 6 jun.

Sloffen of gymschoenen
mee
Helaas, de zon moet plaatsmaken voor de regen.
Dit betekent dat het schoolplein ook weer
modderiger wordt. Om te voorkomen dat de
gangen en lokalen ontzettend vies worden willen
we vragen of alle leerlingen weer sloffen of
gymschoenen willen meenemen naar school om
deze binnen te
gaan dragen. Zo houden we samen de school
schoner.

Van de MR
Tijdens onze informatieavond heeft de
voorzitter van de MR, Gerben Nouse een
presentatie gegeven voor alle
ouders/verzorgers van de school. Deze
vergaderingen zijn openbaar en mag u bij
interesse bijwonen. De notulen van de MR
vergaderingen zijn terug te lezen op de
website van onze school. 

Vergaderdata: 
 7 nov. 16 jan. 27 feb, 3 apr, 15 mei en 26 jun.

Corona
Helaas beginnen de corona cijfers weer terug op
te lopen. Uiteraard proberen wij als school
corona zoveel mogelijk buiten de school te
houden en zullen daarom ook de
hygiënemaatregelen weer aanscherpen.
Daarnaast vragen we u als ouder/verzorger ook
alert te zijn op symptomen en/of klachten bij uw
kind(eren) en eventueel te testen. Op school zijn
zelftesten verkrijgbaar voor onze leerlingen via
de leerkracht(en).

Dag van de leerkracht
Op woensdag 5 oktober was het de Dag van de
Leerkracht. Een dag waarop alle leerkrachten en
ondersteunend personeel speciaal in het
zonnetje worden gezet. Teamleden van de
Schuttevaer werden ‘s morgens verrast met een
heerlijke slagroomtaart met het nieuwe logo van
de school door de ouderraad. Namens alle
teamleden ontzettend bedankt. We hebben
ervan gesmuld!

Ziek melden
Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. Het
is het beste dat u dat meteen, het liefst vóór
schooltijd meldt. Graag willen we u vriendelijk
verzoeken om uw kind ‘s morgens voor aanvang
van de schooldag tussen 8:00 - 8:30 uur
telefonisch ziek te melden bij de school en dit
niet via een parrobericht bij de leerkrachten te
doen. Wanneer een kind niet aanwezig is op
school zijn wij verplicht om contact met de
ouder(s)/verzorger(s) op te nemen over de
afwezigheid. Als u uw kind thuis houdt zonder
geldige reden en zonder overleg met de school,
zijn wij verplicht om de leerplichtambtenaar
hiervan op de hoogte te stellen.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057648871291&rf=474114475993557
https://schuttevaer-hansweert.nl/
https://drive.google.com/file/d/1ejz51Ev0DyCxl4s98oHIKgVEEE67Bm4b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R2EOOPMk5VcwSlpl8CJ6XKDkbSItRFXn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F9sau79ppb0Def8a7D9WhFxXgfJEzmPp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F9sau79ppb0Def8a7D9WhFxXgfJEzmPp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ys8WvOhkbn_s9mDxeskpY-vH1iqb2jAE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ys8WvOhkbn_s9mDxeskpY-vH1iqb2jAE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAcrkqlhJC5_rp8Dkw5wzI7yKXgSjEKP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x8DrdlWDzJ4tApsD4Lzk8IZnYgGb9E3r/view?usp=sharing
mailto:orschuttevaer@gmail.com
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