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Wist u dat...
De leerlingen van onze leerlingenraad
inmiddels al een aantal keer vergaderd
hebben samen met juf Marjon.
We tijdens deze leerlingenraad o.a.
bespreken wat de kinderen leuke
activiteiten vinden die ze graag in de
jaarplanning van de Schuttevaer
opgenomen zien worden.
We ook alle activiteiten die in een periode
geweest zijn samen evalueren voor wat
goed gaat, beter of anders kan en/ of tips
worden gegeven. Dit doen ze net als het
team en de ouderraad op een speciaal
evaluatieformulier.
De leerlingenraad is momenteel druk
bezig met het kiezen van een
schoolreisbestemming voor de kinderen
van groep 3 t/m 8. In alle groepen is
inmiddels door alle leerlingen al gestemd
op één van de 3 favoriete
schoolreisbestemmingen. In spanning
wachten we af waar uiteindelijk het meest
op gestemd is.
De Luizenwerkgroep met spoed op zoek is
naar nieuwe hulpouders. 
Na iedere vakantie komt de
luizenwerkgroep aan het begin van de
schoolweek in de ochtend een uurtje
bijeen om alle kinderen van onze school te
controleren op hoofdluis. Deze werkgroep
is dringend op zoek naar een aantal extra
helpende handen. Heeft u tijd en bent u
bereid om op maandag en/of
dinsdagochtend na iedere vakantie
ongeveer een uurtje te komen helpen op
school, dan kunt u contact opnemen met
Juf Naomi of Juf Marjon.
We met het team van de Schuttevaer druk
bezig zijn om op te ruimen en schoon te
maken in de school. Zo heeft juf Hanny het
initiatief genomen om al heel veel
meubeltjes en andere spullen via een
aanbodsite op te laten halen op school, zijn
juf Clarence en andere teamleden druk
bezig om de kasten eens goed op te
ruimen en reorganiseren en hebben de
conciërges vorige week al een grote
container gevuld met allerlei spullen die
weg mochten. Het lijkt al wel een grote
voorjaarsschoonmaak in de school!

Skate clinic
Op maandagochtend 13 februari komen de
mensen van Skate-A-Way een skate-clinic voor
de leerlingen van groep 3 t/m 8 geven. De
kinderen zijn verplicht het totale pakket aan
bescherming te dragen. Dit bestaat naast de
skates uit pols-, elleboog en kniebescherming en
een helm. Kinderen gebruiken zoveel mogelijk
hun eigen materialen. Als kinderen skates en/of
beschermmaterialen niet in hun bezit hebben,
kunnen ze dit kosteloos lenen maar dan moeten
ze wel een pet/muts voor onder de helm
meenemen. Als ze deze niet bij zich hebben,
kunnen ze helaas niet deelnemen.

Afscheid juf Maresha

KiVa
Op de Schuttevaer werken wij met KiVa. KiVa is
een preventief, schoolbreed programma gericht
op het versterken van de sociale veiligheid en
het tegengaan van pesten op onze school. Op
vrijdagmiddag 20 januari en vrijdagmiddag 3
februari hebben onze teamleden samen met
het team van basisschool De Eendracht een
nascholingscursus van KiVa. Zo blijven
teamleden up to date en versterken we met
elkaar de Kiva gedachte.Daarmee worden de
sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat
op onze scholen verbeterd. Ons motto luidt dan
ook: “Samen maken we er een fijne school en
schoolomgeving van”. 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Ondertussen is het al februari en ontvangt u zoals gebruikelijk iedere eerste vrijdag van de
maand het mededelingenblad. De laatste week van deze maand hebben we alweer
krokusvakantie. Maar voor het zover is wordt er nog hard gewerkt op de Schuttevaer. Zo zijn
de leerlingen nu volop toetsen aan het maken, want ook de rapporten gaan binnenkort weer
mee.
Carnaval staat ook weer bijna voor de deur en dat betekent dat het weer tijd is voor een
gezellig feestje! Op vrijdagochtend 17 februari zal er op de Schuttevaer Carnaval gevierd
worden en zal er een afwisselend & leuk programma voor alle kinderen zijn. Uiteraard mogen
alle kinderen op deze dag verkleed naar school komen. Meer info hierover volgt nog via parro.
Wij kijken er in ieder geval naar uit.

Team Schuttevaer

Op vrijdag 27 januari was het Juf Maresha’s laatste werkdag op de Schuttevaer. Natuurlijk konden we haar na
8 mooie jaren op de Schuttevaer niet zomaar laten gaan en hebben we op passende wijze afscheid van haar
genomen door een afscheidsfeestje te organiseren op haar laatste dag.
Hieronder nog een terugblik en een persoonlijk woord van dank van juf Maresha: 
Wauw, wat een mooie dag was het afgelopen vrijdag! Na een maand(je) van overdracht was het nu echt
tijd om afscheid te nemen. Uiteraard ben ik nog even in elke klas geweest om gedag te zeggen tegen alle
leerlingen. Ik mocht niet zomaar weg, want elke klas had een opdracht die ik nog moest voltooien. Zo moest
ik in groep 1/2 met een zoekbril (een roze bril met een regenboog, iedereen was er jaloers op ;)) puzzelstukjes
bij elkaar zoeken om vervolgens een mooie afscheidsfoto in elkaar te zetten. In groep 3/4 stonden paprika's
centraal (iets wat ik niet bepaald lekker vind), waar we een soort stoelendans mee deden. Groep 5/6 had een
carnavalsquiz voorbereid en in groep 7/8 speelden we een reactiespel. Ook had ik voor alle leerlingen een
traktatie meegenomen, om ze te bedanken voor de "beregezellige" tijd op de Schuttevaer.
Na schooltijd waren er nog veel ouders die onder het genot van een hapje en drankje afscheid kwamen
nemen. 
Ik wil alle ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en collega's ontzettend bedanken voor dit mooie afscheid met vele
kaarten, cadeaus en lieve woorden. Op naar een nieuwe uitdaging waar ik erg veel zin in heb, maar ik moet
wel zeggen dat ik Hansweert zeker ga missen! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057648871291&rf=474114475993557
https://schuttevaer-hansweert.nl/
https://drive.google.com/file/d/19ePk6RkNFmseBJwMait6DOyd1I5oGbzH/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1eiln7jQCWELPtLTHHF_y9dMfM7mQSCjt/edit?usp=share_link&ouid=100709979406373867412&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1c9bKr8XMfAVuYfrXYS-cLn261S0eGfP2/edit?usp=share_link&ouid=100709979406373867412&rtpof=true&sd=true

