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THE

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief worden diverse datums genoemd. Alle data zijn onder voorbehoud, per activiteit zal
worden bekeken of het door kan gaan. Het is ook afhankelijk van wat er vanavond tijdens de
persconferentie naar buiten wordt gebracht en of het protocol basisonderwijs aangepast gaat worden.
Houd daarom de Parro app in de gaten. De 10 minuten tussendoor gesprekken vinden deze maand
plaats. Meer informatie over deze gesprekken leest u in deze nieuwsbrief. Op zaterdag 4 december zal
het Sinterklaasfeest in Hylpen worden gevierd. De kinderen gaan, omdat het zaterdag is niet naar
school, maar het is fijn als iedereen op de haven bij de aankomst van Sinterklaas aanwezig is. Hoe de
dag verder verloopt, hoort u zo spoedig mogelijk van de Sinterklaascommissie.
Op school is vrijdag 3 december de dag dat groep 5 t/m 8 het surprisefeest heeft. Ook groep 1 t/m 4
een feestelijke ochtend op school. Meer informatie hierover vindt u in deze nieuwsbrief.
Team De Skulpe

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Het nieuws uit de groepen vindt u op de website:
www.deskulpe.nl.

MEDEDELINGEN
(Adres)wijzigingen
Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd?
Geef het online door!
Via onze website is het mogelijk een adreswijziging of
wijziging van andere gegevens (bijvoorbeeld
telefoonnummer of e-mailadres) door te geven.
Op onze website onder ‘Contact’ kunt u een online
formulier vinden om de wijziging door te geven.
Eenvoudig en snel! Na ontvangst van uw wijziging
voeren wij de wijzigingen z.s.m. door in ons
administratiesysteem.

Hoe kun je hoofdluis voorkomen
Wekelijks controleren op hoofdluis Als je bericht krijgt
dat er hoofdluis heerst op school of in de buurt en je
ziet je kind steeds op het hoofd krabben, dan ben je
eigenlijk al te laat en is je kind waarschijnlijk besmet
met hoofdluis.
Controleer je kind(eren) daarom wekelijks (op een
vast moment) op hoofdluis om een besmetting en
verdere verspreiding voor te zijn! Het haar
controleren kun je het beste doen met een stof- of
luizen- en netenkam met plastic tanden.
Mocht u hoofdluis constateren dan graag uw
kind(eren) behandelen en daarna pas naar school.
Ook is het fijn als u de school inlicht bij constatering
van hoofdluis. Wij kunnen dan alle ouders/verzorgers
even informeren.

Inloop
landelijke informatienummer coronavirus van
Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u) of
vraag een (kinder)arts om advies.

Gezien de oplopende coronacijfers hebben we
besloten om de inloop voorlopig nog niet te
hervatten.

Tevredenheidsenquête

Ouderavond dinsdag 9 november

Donderdag 4 november ontvangt u via de mail de
tweejaarlijkse tevredenheidsenquête.

We hebben de ouderavond gepland op dinsdagavond
9 november. Of deze daadwerkelijk doorgaat, laten
wij u deze week weten.

We versturen de vragenlijst naar 1 ouder/verzorger
per gezin.

Maandag 29 november schoolarts

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van
ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te
bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw
mening van belang! Daarom houden we een keer in
de twee jaar een tevredenheidsonderzoek onder onze
ouders. We maken daarbij gebruik van de vragenlijst
van Vensters. Naar aanleiding van de digitale
vragenlijst willen we met ouders in gesprek over de
uitkomst. U kunt binnenkort deze enquête
verwachten via de mail.

Maandag 29 november komt de schoolarts voor
de kinderen van groep 2 en enkele controles naar
De Skulpe.
U krijgt de oproep van de GGD thuis.

Logopedische screening
Binnenkort zullen de leerlingen van groep 2 en de
oudste kinderen van groep 1 uitgenodigd worden voor
een logopedische screening.

Nog een kleine uitdaging: we willen graag veel
respons van ouders. Mocht het ons als school
namelijk lukken om >70% respons te krijgen op de
vragenlijsten, dan krijgen we als school een
pleinpakket. En voor de 3 scholen met de hoogste
respons is er een eervolle vermelding en een
pleinpakket de luxe!
Alvast bedankt voor uw medewerking!

De spraak/taalontwikkeling is belangrijk voor de
algehele ontwikkeling.
Wij hopen dan ook dat alle ouders/verzorgers
toestemming zullen geven voor deze screening.
Reintsje Miedema, logopediste, komt voor de
screening naar De Skulpe toe. De screening vindt
onder schooltijd plaats.
U krijgt achteraf de bevindingen van de logopedist.

Beslisboom versie okt. 2021
Er gelden ook nog steeds corona-maatregelen die
bepalen of uw kind wel of niet naar school mag.
In de bijlage vindt u de actuele beslisboom.

Levensbeschouwelijke vorming

Wat is 'veel hoesten'?
In de beslisboom wordt gevraagd of een kind veel
hoest. Het RIVM spreekt in haar richtlijn over
'incidenteel hoesten' en 'af en toe hoesten', zonder
dat verder te specificeren. De beslisboom is een
vertaling van de regels van het RIVM. Daarom wordt
er ook in de beslisboom geen nadere omschrijving van
‘veel hoesten’ gegeven. Twijfelt u of er sprake is van
veel hoesten? Neem dan contact op met het

Week 44 t/m 46 (1 november t/m 19 november):
Krijgen
Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen.
Over alles eruit halen wat erin zit en krijgen wat het
leven je toebedeelt.
Week 47 t/m 49 (22 november t/m 10 december): Zie
je het?
Inhoud: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog
niet is. Over oog hebben voor de signalen van een
toekomst van vrede en rechtvaardigheid.
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verhaalsommen wordt gevraagd, kun je de som ook
niet goed maken.

ACTIVITEITEN MET DE
KINDEREN

En denk maar eens aan het vak taal. Soms moet je een
tekst lezen of samenvatten. Als je niet snapt waar de
tekst over gaat, kun je de tekst ook niet samenvatten.
Eigenlijk is dit bij alle vakgebieden zo:
wereldoriëntatie en spelling.

Afspraken in de klas/op het plein
Tijdens de Gouden Weken hebben wij de 7 afspraken
die in de klas en op het plein gelden met de kinderen
besproken en uitgewerkt. Het hele schooljaar blijven
deze afspraken onder de aandacht van de kinderen en
leerkrachten.
De zeven afspraken, die wij op De Skulpe gemaakt
hebben, zijn:

Niet alleen op school ben je aan het begrijpend lezen
maar ook thuis! Om goed te kunnen lezen, moet je
wel snappen wat er in de brief of op het kaartje staat.
Als u klikt op de onderstaande link dan krijgt u in de
video tips om uw kind te helpen bij het begrijpend
lezen.
https://youtu.be/EAtqlD7KT44

• We zijn aardig tegen elkaar
• We helpen elkaar
• We luisteren naar elkaar
• We lossen ruzie samen goed op
• We zorgen dat iedereen rustig kan werken
• We zorgen goed voor alle materialen
• We doen allemaal ons best

De Skulpe presenteert
Vrijdag 12 november zullen de kinderen van groep 7
en 8 De Skulpe presenteert verzorgen.
U bent vanaf 11.15 uur van harte welkom in de
gymzaal. Onder voorbehoud gepland.

Door steeds weer aandacht te besteden aan deze
afspraken, willen wij zorg dragen dat kinderen, ouders
en teamleden zich veilig en prettig kunnen voelen op
De Skulpe.
In alle groepen worden ook de lessen van Kwink
gevolgd. Kwink is een methode voor sociaal
emotionele ontwikkeling en richt zicht ook het
vormen van een prettige groep.

Kinderpostzegels opbrengst
De kinderen van groep 7 en 8 zijn in de laatste week
van september langs de deuren geweest om
Kinderpostzegels te verkopen.

In de maand november is er in de lessen van Kwink
aandacht voor: Besef van jezelf en besef van een
ander. De kinderen leren eigen kwaliteiten verkennen
en ontdekken de kwaliteiten van een ander. De
kinderen leren om de kwaliteiten in te zetten.

Groep 7 en 8 heeft voor maar liefst € 2087,40
verkocht. Goed gedaan jongens en meiden!
Dayna was dit schooljaar degene met het hoogst
verkochte aantal artikelen. Dayna, jouw verkoop
resulteerde in een opbrengst van € 291,50.

Uw kind helpen bij begrijpend lezen
Sint-Maarten lampion

Af en toe krijgen we wel eens vragen van ouders hoe
ze het beste hun kind kunnen helpen met begrijpend
lezen.
Begrijpend lezen is immers de essentie van lezen en
leren. Tijdens het vak begrijpend lezen leert hij hoe hij
leesstrategieën kan toepassen. Bij begrijpend lezen
gaat het om goed te begrijpen van de tekst. En om te
kunnen leren, moet je elke tekst goed kunnen
begrijpen.

11 november is het Sint-Maarten. De kinderen van
groep 1 t/m 4 maken allemaal een lampion. De
kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen kiezen of zij
een lampion willen maken. De kinderen die geen
lampion willen maken zijn op dat moment met een
andere opdracht bezig.

Denk maar eens aan het vak rekenen. Ken je die
verhaalsommen? Als je niet snapt wat er in die
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Hij komt, hij komt…

Kerstfeest

Zaterdag 13 november komt Sinterklaas in Nederland
aan. De landelijke intocht is te volgen op de televisie.
Op 4 december komt Sinterklaas naar Hylpen om het
feest met de kinderen van Hylpen te vieren. Hoe de
dag er exact uit ziet, hoort u zo spoedig mogelijk van
de Sinterklaas commissie.

Het kerstfeest is dit jaar gepland op donderdagavond
23 december om 19.00 uur. Noteert u deze datum
alvast in uw agenda? We hebben gekozen voor een
kerstmusical. We hopen natuurlijk dat het kerstfeest
dit schooljaar gewoon door kan gaan, maar we zullen
een slag om de arm moeten houden.

Wij kunnen alvast het volgende melden:
Groep 7 en 8 heeft op vrijdagmiddag 26 november
hun feestje met de Sinterklaascommissie.
Dit jaar is het uitje aan de beurt. De kinderen van
groep 7 en 8 zijn ’s middags om 12.45 uur vrij van
school om zo genoeg tijd over te hebben om hun
feestje te vieren.

In ieder geval zijn we wel gestart met de
voorbereidingen van het kerstfeest!
Alle kinderen van school zullen meedoen met de
kerstmusical Unbuntu. De rollen zijn verdeeld, we zijn
gestart met tekst leren en oefenen.
Het zou kunnen zijn dat er te zijner tijd nog een
oproep komt voor hulp bij bijvoorbeeld het maken
van het decor, het instuderen van liedjes of iets
dergelijks.

Vrijdag 3 december hebben de groepen 1 t/m 4 een
feestelijke ochtend op school.
De groepen 5 t/m 8 hebben hun surprisefeest op
vrijdag 3 december. We houden voor alle groepen de
gewone schooltijden aan.

AGENDA

Surprises tentoonstellen.
Er wordt altijd veel aandacht besteed aan de
surprises, daarom willen wij de surprises eerst weer
tentoonstellen in de middenruimte.
De surprises kunnen vanaf maandag 29 november in
de middenruimte geplaatst worden.

9 nov.
11 nov.
12 nov.
13 nov.
17 nov.
22 en
23 nov.
26 nov.

10 minuten tussendoor gesprekken
Maandagmiddag 22 november en dinsdagmiddag 23
november (week 47) is er ruimte ingepland voor de
tussendoor 10 minuten gesprekken.
In de eerste plaats nodigen wij graag de ouders van
kinderen uit die extra ondersteuning nodig hebben
om in te schrijven.
Daarnaast kan het zijn dat u ook behoefte heeft om
de leerkracht te spreken over de vorderingen van uw
kind, dan kunt u natuurlijk ook inschrijven. Het kan
ook zijn dat de leerkracht u vraagt om in te schrijven.

3 dec.
4 dec.
23 dec.

U krijgt in week 46 via Parro een berichtje om in te
tekenen voor deze gesprekken.
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Ouderavond - o.v.b.
Sint-Maarten
De Skulpe presenteert - groep 7 en 8
11.15 uur - o.v.b.
Sinterklaas aankomst in Nederland
Kinderen vanaf 12.00 uur vrij
10 minuten tussendoor gesprekken
Groep 7 en 8 - ’s middags vanaf 12.45 uur
vrij i.v.m. uitje Sintcommissie
Sinterklaasfeest op De Skulpe
Sinterklaasfeest georganiseerd door de
Sinterklaascommissie
Kerstfeest - 19.00 uur o.v.b.

