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Terugblik studiemiddag 15
oktober

Agenda:
3 dec. ‘21
22 dec.‘21
24 dec. 21 t/m
9 jan. 2022
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Sinterklaasviering
Kerstviering
Kerstvakantie

De leerlingenraad
Op 27 oktober heeft de leerlingenraad het eerste
overleg gehad met de directeur. Wederom is het
gelukt om een leerlingenraad te kiezen. De leden
ervan gaan zich buigen over het beleid van ‘ t
Schöppert. De leerlingenraad is een democratisch
gekozen orgaan met als achterban alle andere
leerlingen.
Zij zullen zich het komende schooljaar bezig houden
met hetgeen er goed en minder goed gaat op ’t
Schöppert. Daarbij vertegenwoordigen deze
leerlingen de leeringen van hun eigen groep en van
de hele school. Zij zullen voor de in te brengen
bespreekpunten ruggespraak houden met hun
klasgenoten en deze bespreekbaar maken tijdens de
maandelijkse overlegmomenten.
De speerpunten voor komend schooljaar zijn
inmiddels ook bepaald en zullen naast de incidentele
punten besproken worden.
De leerlingenraad bestaat uit:
Groep 5
:
Fleur
Groep 5/6HB :
Tommy
Groep 6
:
Mandy
Groep 7
:
Jolien
Groep 7/8 HB :
Raf
Groep 8
:
Willemijn
Wij wensen de leerlingenraad een heel mooi en
succesvol schooljaar!

Een belangrijk speerpunt dit schooljaar is de
samenwerking tussen De Schothorst en ’t Schöppert. Op
12 oktober is er een overleg geweest met de MR-en van
beide scholen. Hiermee hebben we een mooie stap
gezet.
Tijdens de studiemiddag van 15 oktober hebben we
samen met het team van De Schothorst een goede
studiemiddag gehad, onder begeleiding van Henk Jan
Kok (procesbegeleider) en Liesbeth Clavaux.
In tegenstelling tot vorig jaar konden we fysiek bij elkaar
komen en met elkaar inhoudelijk aan het werk gaan. In
verschillende werkvormen hebben de teamleden kennis
met elkaar gemaakt. We hebben gesproken over en
uiting gegeven aan waarden die we belangrijk vinden
voor onze leerlingen. Het was mooi om te ontdekken
dat er al veel gedeelde waarden zijn, waarbij het kind
centraal staat.
Al met al een mooie opbrengst van een gezellige en
leerzame studiemiddag.
We zullen u met regelmaat op de hoogte houden van
de ontwikkelingen rondom het fusieproces.

Sinterklaas
Op 3 december is het weer zover en vieren wij samen de
verjaardag van Sinterklaas. Dit jaar willen wij zijn verjaardag
groots vieren met de kinderen. U bent van harte welkom om
samen met ons Sinterklaas welkom te heten op het grote
plein. Wij hopen dat hij er om 08.30 uur is, maar daar kunnen
wij helaas geen garanties voor geven. In de tussentijd zullen
wij met smart wachten op hetgeen de Pieten voor ons
bedacht hebben.
De kinderen van groep 5 t/m 8 op 8 november de lootjes
mee krijgen voor het lootjestrekken op 15 november.
Op 3 december zullen alle kinderen om 12.15 uur vrij zijn.

Wij hopen onze leerlingen door middel van een schoolreis of schoolkamp ieder jaar
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