Nieuwsbrief 5 2018-2019
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

Verhuizing
Op donderdag 20 december en vrijdag 21 december starten we
met het inpakken van de spullen op de huidige locatie.
Na de kerstvakantie op maandag 7 januari worden de spullen
verhuisd naar de nieuwe school. Dinsdag 8 januari en woensdag 9
januari zullen we dan de spullen uitpakken.
Dit betekent dat de kinderen vrij zijn tijdens de verhuisdagen;
donderdag 20 december, vrijdag 21 december, maandag 7
januari, dinsdag 8 januari en woensdag 9 januari.
We zien elkaar dan weer op donderdag 10 januari in het nieuwe jaar in een nieuwe school!
Hulp gevraagd bij de verhuizing
We zoeken nog ouders die ons willen helpen bij de verhuizing. Op onderstaand overzicht kunt u
aangeven wanneer u uw steentje wilt bijdragen om de verhuizing succesvol te laten verlopen.

Inpakken

Donderdag
20 december

Vrijdag
21 december

Uitpakken

Dinsdag
8 januari

Woensdag
9 januari

Naast het inpakken hebben we ook hulp nodig met het uit elkaar halen van de stellingen in de
magazijnen (donderdag en vrijdag).
Deze moeten dan op 7 januari weer in elkaar gezet worden op de nieuwe locatie.
Stellingen

Donderdag
20 december

Vrijdag
21 december

Maandag
7 januari

U kunt per mail aangeven wanneer u kan. U kunt het ook doorgeven aan juf Petra of juf Carla.
We hopen dat u allemaal komt helpen, vele handen maken licht werk!

Schoendoosactie
De schoenendoosactie is ook dit jaar weer succesvol verlopen. Er zijn
maar liefst 56 schoenendozen ingeleverd!
Hartelijk dank aan alle gulle gevers.

Sinterklaas op de Schute
We zijn blij dat Sinterklaas en zijn Pieten dit jaar de Schute weer bezoeken.
Woensdagmorgen 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten om 8.30 uur aan op school. U
bent hierbij van harte welkom.
Deze morgen hoeven de kinderen GEEN eten en drinken mee te nemen, hier wordt voor gezorgd.
Goede-doelengeld
Op maandagmorgen nemen de kinderen geld mee voor een goed doel. We hebben afgelopen week
geld kunnen overmaken naar het hongersnoodgebied in Jemen. We zijn blij dat we met de 200
euro veel zieke kinderen kunnen helpen in deze noodsituatie.
We blijven op maandagmorgen geld inzamelen, de komende periode sparen we voor Serious
Request. Dit jaar staat in het teken van hulp aan mensen die alles kwijtraken ten gevolge van een
natuurramp. Op de website van Serious Request kunt u meer informatie hierover vinden.

Belangrijke data:
Donderdag 29 november
Woensdag 5 december
Donderdagavond 13 december
Donderdag 20 dec t/m 9 januari

Columbus
Sinterklaasfeest
Kerstfeest in eigen groep
Kinderen vrij i.v.m. verhuizing en kerstvakantie

