Nieuwsbrief OBS de Schuthoek
Agenda
20-06 Oud Papier
21-06 Schoolreis groep 4
27-06 Deze week facultatieve
gesprekken
28-06 Schoolreis groep 5/6
29-06

Slagbaltoernooi 7/8

07-07
15-07

Bedank-borrel
Alle kinderen vrij

10

17 juni 2022
betrokken zijn (geweest) bij activiteiten van de
school, organiseren we een 'bedank-borrel' op
donderdag 7 juli vanaf 14:15.
Aan het begin van deze borrel
willen we graag de moestuin
minuten
officieel openen. Daarna lopen
we naar school voor de borrel en
tijdens de borrel is er dan gelegenheid om even
in de klassen te kijken naar de werkstukken die
gemaakt zijn tijdens de lessen van Da Vinci van
de afgelopen periode.

Formatie 2022-2023
1/2
3/4
5/6
7/8

Maandag
Maaike
Margriet
Wilma
Stephan

Dinsdag
Maaike
Afine
Wilma
Stephan

Woensdag
Maaike
Afine
Henriët
Stephan

Donderdag
Maaike
Afine
Henriët
Wilma

Vrijdag
Margriet
Afine
Henriët
Stephan

Facultatieve 10-minutengesprekken
In de week van 27 juni zijn de laatste 10minutengesprekken van dit schooljaar. Ze zijn
facultatief, dat betekent dat niet iedereen
uitgenodigd wordt. De leerkracht stuurt u
komende week een uitnodiging. Mocht u zelf
behoefte hebben aan een laatste gesprek dan
kunt u dit bij de leerkracht aangeven en plant hij
of zij u in.
Bedank(t)-borrel

Gedurende het schooljaar worden we vaak
geholpen door jullie als ouder(s)/verzorger(s) en
dat waarderen wij enorm! Van MR tot OV en oud
papier tot het opknappen van het schoolplein;
het is fijn om te merken dat de
ouderbetrokkenheid zo groot is! Om alle ouders
te bedanken die op één of andere manier

Invulling maandagen groep 2/3
Juf Karin heeft aangegeven om zich tot de
zomervakantie te kunnen focussen op groep 1/2.
Vanuit deze wens zijn we op zoek gegaan naar
een passende vervanger. Margreet Hogenberg zal
juf Karin tot de zomervakantie op de maandagen
vervangen. Ze start maandag 20 september.
Sponsorloop t.b.v. de Schoolmoestuin
Het totaalbedrag dat de kinderen hebben
opgehaald met de sponsorloop was:

€2622,60
Dit geld gaan we besteden aan de nieuwe
schoolmoestuin! We houden u op de hoogte van
alle investeringen die we gaan doen met dit
prachtige bedrag.
Gezonde School
Ontwikkelingen schoolmoestuin
De schoolmoestuin: een lang gekoesterde wens
van de Schuthoek. Want wat is er nou leuker dan
lekker buiten bezig zijn en leren dat de tomaatjes
of sla op je bord eerst zaadjes waren? Helaas, een
eerdere poging met een aantal vierkante meter
bakken op school staat nog vers in het geheugen:
de bakken met o.a. moestuintjes van de Albert
Heijn waren binnen enkele dagen volledig
vernield. Een moestuin op school was daarmee
uitgesloten. Waar dan? De oplossing bleek om de
hoek: bij het volkstuincomplex aan de Heerdelaan
was nog grond beschikbaar. Een ideale locatie,
want op loopafstand van de school, verkeersveilig
en door de ligging achter de huizen meer toezicht
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en hopelijk minder kans op vandalisme dan op het
schoolplein.
Op 29 maart overleg met een gemeente
ambtenaar over een stuk grond. De huurprijs voor
100 m2 viel gelukkig mee. We konden aan de slag!
Maar ja, dan heb je dus 100 m2 grasveld, wat
uiteindelijk tuin moet worden. Algauw liepen we
tegen een aantal knelpunten aan:
De grond bestaat uit harde stenige
keileem. Handmatig spitten kost veel
moeite: 2 m2 per uur door 1 volwassene =
50 uur.
Buurtbewoners geven aan dat de grond
slecht bewerkbaar is, er mogelijk puin
onder ligt en er in het verleden al een
frees op kapot is gelopen.
Gelukkig blijkt er een alternatief. Er is een stukje
tuin vrijgekomen dat tot vorig jaar als moestuin is
gebruikt. Wat afmetingen betreft is het iets minder
geschikt als schoolmoestuin, maar na haastig
overleg met de werkgroep in de meivakantie
besluiten we om toch maar van start te gaan met
dit alternatieve stuk. Op 13 mei krijgt groep 5,6
een gastles over groenten en vruchtwisseling en
gaat groep 7,8 voor het eerst naar de schooltuin
om te spitten, onkruid te wieden, zaaibedden uit
te meten en paadjes aan te leggen. Na een uur
hard werken is ongeveer een derde van de tuin
gespit. Inmiddels is er een oproep gedaan in parro
of mensen tuingereedschap over hebben. We
hebben natuurlijk geld binnen gehaald met de
sponsorloop, maar willen eerst een gedegen plan
voor volgend schooljaar maken voordat we grote
uitgaven gaan doen. De oproep levert veel
bruikbare spullen. Van Ivan en Tieme krijgen we
een compostvat, een regenton en 2 gieters. Fabian
heeft een zandbak over. Er komt een speciekuib
op beentjes aangelopen die van Florian blijken te
zijn. Yvette krijgt tuingereedschap en andere
spullen van haar opa en oma. Lisette komt met
zelfgekweekte tomaten en paprikaplanten en Imre
heeft
pompoenplantjes
over.
Van
de
buurtbewoners krijgen we rode bieten plantjes en
zaden en zo gaat het nog even door. Op 18 mei
gaat groep 2,3 tijdens een gastles boontjes
voorzaaien. Groep 7,8 gaat verder met de aanleg
van de tuin en de hele school gaat op 20 mei op
tuinbezoek bij Mireille (moeder van Silke), Coby
(onze buurtuin), Iris (moeder Feline en Thijmen),
Annabeth (moeder Imre), Moniek (moeder
Tobian)
en natuurlijk onze eigen schooltuin.
Ondertussen heeft de vader van Isa en Jason
gezorgd voor een kuub teelaarde, potgrond en 10
schepjes en harkjes, allemaal gesponsord door
zijn baas: hoveniersbedrijf Bartelds in Onnen.
Groep 7,8 gaat op de warmste dag van de week
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verder met het klaarmaken van de zaaibedden en
dan kan eindelijk het eerste gewas de grond in: 12
aardappelen. Ondertussen heeft het al 6 weken
niet geregend en is er geen watervoorziening op
het volkstuincomplex. Voor het zaaien en poten
van andere gewassen moeten we dus nog even
wachten. Maar niet lang, na een paar regenachtige
dagen poten we op 25 mei rode bieten, courgette,
pronkbonen en goudsbloemen en op 30 mei mag
groep 2,3 hun zelf gekweekte bonenplantjes in de
tuin poten. Groep 7,8 gaat nog stug door met de
tuinaanleg, want de zandbak van Fabian wordt een
kruidenbak voor de onderbouw groepen.
Nu de eerste stappen zijn gezet wordt het tijd voor
een lange termijn plan:
Voor welke groepen wordt de schooltuin?
Hoe vaak gaan de groepen naar de tuin?
Met hoeveel kinderen tegelijk?
Hoeveel ondersteuning is er op reguliere
basis nodig vanuit de werkgroep en
andere ouders
Waar gaan we het sponsorgeld aan
besteden?
De voorbereiding en het geven van de
schooltuinlessen, de aankoop van zaai en
plantgoed en het maken van een teeltplan worden
gedaan door Mineke Wolters (moeder van Elmar)
en Pieta Bremer. Beide zijn ze via het IVN recent
opgeleid als moestuincoach. In de eerstvolgende
nieuwsbrief zullen zij zich uitgebreider voorstellen.
De schooltuin valt binnen de Schuthoek Gezonde
School werkgroep, bestaande uit Harry, Wilma,
Stephan,
Mireille,
Berenda,
Alfa,
Moniek,
Annabeth, Mineke
Voor vragen, klop gerust bij een van ons aan.
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Geslaagd schoolkamp
groep 7/8!
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