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Actie voor Voedselbank
De Schothorst doet mee aan de actie “samen
voor de Voedselbank” van RTV Oost. Deze
actie staat geheel in het teken staan van het
inzamelen van lang houdbaar voedsel.
Voedselbank Midden Twente hoopt met deze
actie veel voedsel te kunnen ophalen. Bij de
350 kratten voedsel die deze Voedselbank
wekelijks uitreikt zijn ook veel schoolgaande
kinderen klant, ze maken namelijk deel uit van de 135 gezinnen die klant zijn
van de Voedselbank Midden Twente. RTV Oost gaat dit jaar de actie voor de
laatste keer ondersteunen in al haar media, en wij hopen dan ook dat we het
succes van vorig jaar kunnen overtreffen. Wat wij vragen aan de kinderen is om
zoveel mogelijk lang houdbare producten mee te nemen naar school, waar
kratten staan voor de inzameling.
Producten die wij goed kunnen gebruiken:
•
Groenteconserven in glas of blik, visconserven, soep in pakjes, stazak of
blikken
•
Koffie, thee, cacao. Noten, pinda’s borrelnoten
•
Pasta varianten als Mie, spaghetti, macaroni, rijst
•
Tafelzuren, als augurken, zilveruien en kruiden als peper en
paprikapoeder
•
Worsten als knakworst, rookworst, harde worst.
We vinden deze actie goed passen bij onze kerstgedachte ‘voor elkaar’, de
kratten zijn te vinden in de hal! Alvast bedankt voor uw medewerking!

Extra kleutergroep
Na de voorjaarsvakantie zal er een extra kleutergroep gestart
worden. Na de informatieavond voor ouders van de
instroomkinderen en groep 1, is er samen met de MR besloten
om 2 groepen 0/1 te vormen in plaats van een aparte
instroomgroep en een aparte groep 1. Ons uitgangspunt

hierbij is: alle leerlingen die aandacht geven die zij verdienen! Met de 2 groepen
0-1 zien wij de volgende kansen:
Wat is mogelijk voor de groepen 0-1:
● De instromers komen in een groep waar de meeste kinderen de regels en
routines kennen.
● De kinderen die net op school komen kunnen zich optrekken aan de
kinderen die er al langer zijn.
● De kinderen die er al langer zijn, krijgen ook de taak om de nieuwkomers
te begeleiden, in spel taakjes en routines.
● Groep 1 is nu een groep van 28, maar zal dan twee groepen van 14
worden met een instroom van 8 kinderen in beide groepen. Dan worden
de groepen uiteindelijk rond de 25.
● Leerkrachten kunnen nauw samenwerken, ze bieden dezelfde stof aan op
dezelfde manier. Samenwerken aan de lessen is heel fijn.
Wat ook afgesproken is, is dat deze twee groepen dan in schooljaar 2019-2020
zullen starten als 2 groepen 1-2, waar ook weer geleidelijk nieuwe leerlingen
zullen instromen. Ook hier zien wij veel voordelen:
Wat is mogelijk in een groep 1/2:
● De jongere kinderen kunnen zich optrekken aan de oudere kinderen in de
groep.
● Oudere kinderen leren verantwoordelijkheid nemen voor de jongere
kinderen.
● De jongere kinderen voelen zich meer gesteund en begrepen in hun
nieuwe omgeving.
● Kinderen kunnen heel makkelijk meedoen met bepaalde activiteiten die
kenmerkend zijn voor een bepaald leerjaar. Kinderen die meer aankunnen
doen mee met de activiteiten van groep 2.
● Kinderen die nog wat herhaling kunnen gebruiken, sluiten even aan bij
activiteiten van groep 1.
Met de desbetreffende ouders is gecommuniceerd hoe we de groepen gaan
indelen.

Interimdirecteur
Het team en de MR zijn druk bezig met het vormgeven
van de vacature voor directeur van De Schothorst.
Omdat dit soort procedures tijd kosten, heeft de Dr.
Schaepmanstichting tijdelijk een interimdirecteur
aangesteld. Hanneke Hilgenberg zal deze taak op haar
nemen. Zij heeft al vele jaren ervaring als
interimdirecteur, waarvan ook een aantal bij onze
stichting. Wij zijn heel blij dat zij zolang De Schothorst
onder haar hoede wil nemen. Hanneke zal 2 á 3 dagen
per week op De Schothorst zijn. Op maandag 7 januari
gaat Hanneke beginnen, wilt u kennismaken? Zij zal aanwezig zijn op de
koffieochtend die maandag!

Veiligheidssituatie
Graag houden we u op de hoogte over de
veiligheidssituatie rondom de school. Op 5 oktober hebben
we daarover een afspraak gehad met de
stadsdeelregisseur van de gemeente, een
verkeersdeskundige van de gemeente en de politie. Vanuit
De Schothorst waren daar Hendrik van der Ploeg en Jeroen
ten Brummelhuis aanwezig namens de ouders en
omwonenden en Annet Verlijsdonk. Tijdens dit overleg
hebben wij onze zorgen geuit welke serieus zijn genomen. Aanstaande maandag
17 december hebben we een vervolgafspraak met dezelfde partijen. Voor nu
geldt nog steeds: het verzoek zoveel mogelijk lopend of op de fiets te
komen. Mocht dit niet lukken, parkeer dan de auto wat verderop in de wijk en
loop het laatste stukje. Wat betreft de overlast van hangjongeren op het plein:
Mocht u klachten, vragen en/of opmerkingen hebben die hiermee te maken
hebben, kunt u zich altijd richten tot Hendrik van der Ploeg (06 10377156) en
Jeroen ten Brummelhuis (06 53575357). Ook kunt u ons helpen door melding te
maken bij de politie als u last heeft of dingen ziet die niet door de beugel
kunnen. U kunt dit melden bij het algemene nummer: 0900-8844. Uiteraard
kunt u ook altijd terecht bij de directie.

Schoolkalender
06 dec
11 dec
13 dec
20 dec
21 dec
24 dec t/m
4 jan
7 jan

13.00 u SWIM groep 4
11.20 SWIM groepen 6/7 en 8
14.30 Typecursus
17.00 Kerstviering
12.00 uur: alle leerlingen zijn vrij!
Kerstvakantie
08.30 u Koffieochtend, iedereen van harte welkom!

