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Toekomst De Schothorst
U heeft vast in vanuit de media vernomen dat er weer twee scholen gaan sluiten
in Hengelo. Dit gebeurt omdat zij te weinig leerlingen hebben, 3 jaar achtereen
onder de opheffingsnorm van 150 leerlingen. Bij deze kunnen
we u verzekeren dat wij nog steeds groeiende zijn en eind dit
schooljaar bijna 200 leerlingen zullen hebben. Ook voor het
komende schooljaar hebben we weer veel nieuwe
aanmeldingen, dus we blijven mooie plannen hebben voor de
toekomst!

Kunst & Cultuurproject
Inmiddels zijn alle groepen actief met het kunst & cultuurproject, dit keer in het
thema ‘Kleding’. De groepen zijn aan de slag met de volgende onderwerpen:
Groep 1 en 2:
‘De kriebelsjaal van Kleine Uil’
De kinderen maken kennis met de kriebelsjaal van Kleine Uil. Ze gaan praten,
dansen, knutselen en spelend leren over het thema : kleding. De groepen 1 en 2
zijn inmiddels naar de voorstelling De Kriebelsjaal van Kleine uil geweest.
Groep 3 en 4:
‘Maak indruk met je opdruk’
De leerlingen van groep 3 en 4 gaan volgende week naar het “Heim", waar zij
kennis maken met het vroeg industrieel weven en bedrukken
van textiel en met het in praktijk brengen van bedrukken van textiel (m.b.v.
verschillende materialen, gereedschappen en technieken).

Groep 5 en 6:
‘All time favourites’
Kleding is er door de eeuwen heen (bijna) altijd geweest, maar is in heel veel in
de verschillende tijden, landen en/of culturen steeds anders. Groep ⅚ gaat kijken
naar kleding door de eeuwen heen. Zelf gaan zij kleding ontwerpen en
verfraaien.

Groep 7 en 8:
‘Dress to Impress’
In groep 7 en 8 gaan de kinderen op zoek naar hun eigen of
een “samen- verzonnen" identiteit. Al tijden onderscheiden,
culturen en bepaalde stromingen (hippies, gothics, rappers etc.)
zich, door de kleding die zij dragen. Door deze uiterlijke
kenmerken onderscheiden ze zich van de rest en wordt er in
veel gevallen ook een boodschap uitgedragen. De kinderen van
de groepen 7 en 8 gaan zich hierin verdiepen.
De kunst & cultuurprojecten zoals we deze ieder jaar doen
(eerdere jaren hadden we fotografie, muziek, schilderkunst etc)
zijn projecten die worden samengesteld door leerkrachten van
alle basisscholen uit Hengelo. Zij steken hier gezamenlijk heel veel tijd en
energie in! Zij gaan op zoek naar geschikte thema’s en stellen een
lesprogramma op voor alle groepen. Tevens gaan zij op zoek naar voorstellingen
of musea die daarbij aansluiten. Ook wordt er voor gezorgd dat het aanbod
aansluit bij de kerndoelen voor kunst & cultuur die voor het basisonderwijs zijn
vastgesteld. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kan het ook betaald
worden uit cultuurgelden die daarvoor beschikbaar worden gesteld.
Graag laten alle leerlingen dan ook zien
waar zij tijdens het project aan gewerkt
hebben, ter afsluiting wordt er een
tentoonstelling georganiseerd op
woensdag 4 april van 14:15 uur tot 15:00
uur. Iedereen is hierbij van harte
uitgenodigd om een kijkje te komen
nemen!

Witte donderdag op De Schothorst
Op donderdag 29 maart vieren we op school Witte
Donderdag. Dit jaar gaan we het anders doen dan
voorgaande jaren. We starten NIET met een ontbijt. (Met
de koningsspelen gaan we met de leerlingen ontbijten)
Om 9.00 hebben we samen met alle leerlingen een viering
in de hal. Hier wordt ook stilgestaan bij Pasen en de
Vastenactie. Tijdens Vastenactie zamelen we geld in voor

een project in Mbala in Zambia (Afrika). De Zusters van het
Heilig Hart van Jezus en Maria helpen daar kinderen en volwassenen die het
moeilijk hebben, voor meer informatie hierover kunt u kijken op
www.vastenactie.nl.

De kinderen krijgen hiervoor op as maandag 19 maart
doosjes mee naar huis, zou u deze vastenactie doosje
op 27 maart weer willen inleveren bij de

groepsleerkracht van uw kind? Dan kunnen we tijdens de
viering het opgehaalde bedrag bekend maken.
De kinderen hebben voor deze Witte donderdag geen
eten en drinken voor 10.00 uur nodig. Let op! De
kinderen moeten deze dag wel hun eigen lunch
meenemen naar school!

Ook voor de middag hebben we leuke activiteiten bedacht!
Het team van de Schothorst wenst u een fijn Paasweekend.

Oud Papier:
Opbrengst oud papier januari 2018 is € 282,60
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