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Beste lezer,

Vol verwachting klopt ons hart…. Nog een kleine week en het heerlijk avondje van Sinterklaas breekt
aan. Maar voor het zover is vieren we eerst op vrijdag 4 december met de kinderen Sinterklaas op
school. Wij wensen u alvast een fijne Sinterklaasavond.
Na Sinterklaas hebben we nog een kleine twee weken tot de kerstvakantie. Alle klassen zullen we
sfeervol aankleden met een versierde kerstboom en lichtjes. Donderdagmiddag 17 december vieren
we het kerstfeest met de kinderen. Het wordt een Skulpe presenteert Kerst special van 13.00 tot 14.00
uur. Vrijdagochtend 18 december sluiten we met alle kinderen het jaar 2020 af en om 12.00 uur begint
voor alle leerlingen de kerstvakantie.
Team De Skulpe

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

MEDEDELINGEN
Oud papier
U heeft het vast wel in het nieuws gehoord of gelezen.
SWF en de veranderingen rondom het inzamelen van
het oud papier.
Per 1 januari as. stopt De Skulpe als papierinzamelaar
omdat wij vanaf dan, na aftrek van de kosten,
waarschijnlijk geen opbrengst mogen verwachten.
Het zou zelfs kunnen zijn dat wij er op moeten gaan
toeleggen. De gemeente biedt de inzamelaars nog wel
een overgangsregeling van drie jaar aan.
In december horen wij van de gemeente hoe het
verder gaat.

Laten we in december nog 1x voor een mooie, volle
container papier zorgen.

December
van dinsdag 8 t/m zondag 13 december

ACTIVITEITEN MET DE
KINDEREN

(Adres)wijzigingen
Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd?
Geef het online door!

Afspraken in de klas/op het plein
Tijdens de Gouden Weken zullen wij de 7 afspraken
die in de klas en op het plein gelden met de kinderen
bespreken en uitwerken. Het hele schooljaar blijven
deze afspraken onder de aandacht van de kinderen en
leerkrachten. Steeds staat een van de afspraken twee
weken centraal in alle groepen. Via de nieuwsbrief
houden wij u op de hoogte welke afspraak onder de
aandacht staat. De zeven afspraken, die wij op De
Skulpe gemaakt hebben, zijn:
• 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

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.

Kerstvakantie
De kerstvakantie start vrijdagmiddag 18 december
2020 om 12.00 uur en duurt t/m vrijdag 1 januari
2021.

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.

Team De Skulpe wil alle ouders/verzorgers en
kinderen fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling
wensen.

In alle groepen worden de lessen van Kwink gevolgd.
Kwink is een methode voor sociaal emotionele
ontwikkeling en richt zicht ook het vormen van een
prettige groep.
De uitwerking van de school- en klassenafspraken
worden gekoppeld aan de Kwinklessen.
Van 30 november t/m 18 december staan de lessen in
het teken van het leren omgaan met boosheid.
Boosheid is een nuttige emotie en mag er zijn. Door je
boosheid te uiten, geef je grenzen aan.
Wordt de boosheid te groot, dan kan dat zorgen voor
ongewenste situaties, bijvoorbeeld dat je iets
stukmaakt of iemand pijn doet. Kinderen die in staat
zijn hun boosheid te herkennen en deze op een
passende manier te uiten, dragen bij aan veilige
relaties in de groep.

We hopen jullie gezond en wel terug te zien op
maandag 4 januari om 8.25 uur.

Levensbeschouwelijke vorming
Trefwoord heeft in week 50 en 51
(7 t/m 18 december) als thema: Verlichten
Het gaat over voorwerpen, gebeurtenissen, de wereld
en mensen in het licht zetten; bijzondere aandacht
geven; in een kwaad/positief daglicht stellen.

De onderbouw leert: Ik weet wat ik kan doen als ik
boos ben. De kwink van de week is: Boos? Wat doe jij?
De middenbouw leert: Ik kan mijn ergernissen op tijd
herkennen. De kwink van de week is: Voorkom erger!
De bovenbouw leert: Ik kan mijn ergernissen op tijd
herkennen. De kwink van de week is: Geïrriteerd?
Weet wat je doet!
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Ik hoop dat jullie zo een beetje een
beeld van mij en mijn
werkzaamheden hebben gekregen.
Dan weten jullie in ieder geval over
wie het gaat wanneer de kinderen
met verhalen thuis komen.

Even voorstellen
Kiara, stagiaire
Mijn naam is Kiara Zuidema en ik loop momenteel
stage in groep 3 en 4. Ik volg de opleiding tot
basisschoolleraar. Deze volg ik aan de hogeschool NHL
Stenden te Leeuwarden en ik zit in het eerste jaar. Ik
hoop bij stage er een heel leuk half jaar van te maken
en veel te leren van zowel meester Peter als van de
kinderen! Ik ben 19 jaar oud en ik woon bij mijn
ouders in Arum en Witmarsum. Daarnaast heb ik een
hele leuke vriend waar ik af en toe ook te vinden ben.
Wat ik leuke dingen om te doen vind in mijn vrije tijd
zijn onder andere lezen, serie kijken en spelletjes
doen. Toen dit nog kon vond ik het daarnaast ook
altijd erg gezellig om met vrienden leuke dingen te
doen. Maar mijn grootste hobby blijft autocross.
Zowel het kijken als het zelf rijden vind ik erg leuk om
te doen!

Met vriendelijke groet, meester Gelke

Sinterklaas
Vrijdag 4 december
Wij gaan 4 december met de kinderen Sinterklaas
vieren op De Skulpe.
Alle kinderen nemen deze dag gewoon hun
fruit/drinken mee naar school. Groep 5 t/m 8 neemt
ook de lunch mee.
Groep 1 t/m 4
Groep 1 t/m 4 heeft dit schooljaar geen programma in
De Foeke, daarom hebben meester Peter en juf Anke
besloten om gezamenlijk er een gezellige ochtend van
te maken.

Met vriendelijke groet, juf Kiara
Gelke, leerkrachtondersteuner
Een nieuwe meester op de school, nou ja echt nieuw
ook niet echt meer. Vorig jaar heb ik het kader van
mijn opleiding al stage gelopen in groep 1&2 bij juf
Anke, dus de meeste kinderen kennen mij al een
beetje. Nu ga ik dus aan de slag als
leerkrachtondersteuner bij de groepen 5&6 van juf
Lotte. Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld om
eventuele achterstanden opgelopen door de
Coronapandemie weg te werken, vandaar dus dat er
een functie vrijkwam.

Groep 5 t/m 8
Groep 5 t/m 8 heeft net als ieder jaar een surprise
middag in de klas.
Als het goed is zijn, vandaag maandag 30 november,
alle surprises op school in de middenruimte
neergezet.
Zaterdag 5 december
U heeft vorige week donderdag 26 november via ons
een email ontvangen met daarin een brief van de
Sinterklaascommissie over zaterdag 5 december.

Mijn naam is Gelke Broersma, ik ben 37 jaar oud en
geboren en getogen in Koudum. Ik volg de PABO in
Leeuwarden en zit (hopelijk) in mijn laatste jaar.
Hiernaast werk ik nog in Woudsend als kok bij
kerkrestaurant ’t Ponkje. Omdat ook de Horeca veel
last heeft van de beperkingen door Corona heb ik daar
eerst de helft van mijn uren ingeleverd, zodat ik deze
vrijgekomen functie goed kan vervullen.

Wij wensen iedereen een gezellige pakjesavond toe.

Kerstviering - De Skulpe presenteert special
Donderdagmiddag 17 december zullen wij met alle
kinderen van De Skulpe kerst vieren op school.
Het wordt deze keer een Skulpe presenteert Kerst
special.
Alle groepen zullen iets instuderen en dit aan elkaar
presenteren op deze donderdagmiddag. Deze middag
zullen er foto’s en filmpjes gemaakt worden zodat wij
die met u kunnen delen.

Mijn spaarzame vrije tijd besteed ik dus veelal aan
mijn opleiding, weidevogelbescherming, het oefenen
en volbrengen van verschillende Elfstedentochten en
uiteraard aan mijn dochters. Samen met juf Lotte en
natuurlijk de rest van de collega’s zetten we de
schouders eronder om van dit jaar een uiterst
productief jaar van te maken.
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Kerstkaartje voor de ouderen in Hindeloopen
We gaan deze kerstperiode met alle kinderen op
school een kerstkaart maken voor de oudere inwoners
van Hindeloopen.

Zilveren week
Na de kerstvakantie zullen wij starten met de zilveren
week. Na twee weken vakantie richten we ons weer
extra op de groepsvorming. We gebruiken hierbij de
lessen van Kwink en de alle school- en
klassenafspraken staan centraal deze week.

IEP leerlingvolgsysteem toetsen
In januari zullen de leerkrachten van groep 3 t/m 8 de
IEP leerlingvolgsystemen afnemen. Tijdens de
rapportgesprekken die in februari in de planning staan
zult u geïnformeerd worden over de resultaten.

Project Stadsmakers groep 5 en 6
Hallo allemaal, wij zijn 8 weken geleden begonnen
met een project: Stadsmakers. We hebben eerst een
paar lessen gedaan om allemaal dingen te leren,
bijvoorbeeld: hoe de steden ontstonden vroeger
(door handel), wat voorzieningen zijn, soorten
openbaar vervoer, wat metropolen zijn en
vervoersmiddelen van de toekomst om problemen op
te lossen zoals milieuvervuiling en files. Toen zijn we
begonnen met het project. Bij het begin van het
project hadden we eerst een plan gemaakt om onze
stad te bouwen. We hadden bedacht wat er allemaal
in onze ideale stad moest komen. Hierbij gebruikten
we alles wat we al geleerd hadden in de lessen. Nadat
we dat hadden gedaan, gingen we beginnen met het
bouwen. We hebben hard ons best gedaan. We
hebben ook veel voorzieningen in de stad geknutseld
zoals een park, garage, boerderij, haven, kerk,
zwembad, McDonalds, Starbucks, bibliotheek,
manege, COVID testcentrum, vliegveld en nog veel
meer. Daarnaast hebben we de problemen van het
vervoer opgelost door een vliegend treinspoor
fietspad en autoweg te maken. Het project is echt
super goed gelukt. We zijn er heel trots op.
Groep 5/6
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AGENDA
4 dec.
5 dec.

8 dec.
t/m
13 dec.
18 dec.
4 jan.
4 jan.
t/m
29 jan.

5

Sintviering op school
Sint en Piet komen bij u thuis aan de deur
Zie ook brief van de Sinterklaascommissie
De oud papier container staat klaar
Start kerstvakantie
Alle kinderen om 12.00 uur vrij
Weer naar school - 8.25 uur
IEP leerlingvolgsysteem toets weken

