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Thuis onderwijs

THE

Beste lezer,

De basisscholen zullen zeker nog tot 8 februari gesloten blijven. Hoe graag we ook met alle
leerlingen en collega’s weer gewoon op school zouden willen lesgeven, het moet wel
verantwoord zijn.
Hopelijk mogen en kunnen we 8 februari weer naar school. Voor dinsdag 9 februari hebben we
een studiedag staan maar gezien de huidige omstandigheden lijkt het ons niet gepast om
meteen na de scholensluiting een studiedag door te laten gaan. Daarom hebben we besloten
dat de studiedag van 9 februari niet doorgaat. Op een later tijdstip zullen we deze studiedag
gaan opnemen.
Team De Skulpe

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.

Agenda
In de agenda staat dat wij 9 februari een studiedag
hebben en dat alle leerlingen vrij zijn. Deze studiedag
gaat niet door. Het lijkt ons gezien de huidige
omstandigheden niet gepast om meteen na

een scholensluiting een studiedag door te laten gaan.
Op een later tijdstip zullen we deze studiedag gaan
opnemen en natuurlijk zullen we u ruim op tijd laten
En
weten wat de nieuwe datum wordt.

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 hoofdluis om een
besmetting en verdere verspreiding voor te zijn! Het
haar controleren kun je het beste doen met een stofof luizen- en netenkam met plastic tanden.
Nu we momenteel niet op school zijn, is het niet
minder belangrijk om op hoofdluis te controleren. Dus
ons advies is: wekelijks blijven controleren.

Wanneer het thuiswerken even niet lukt

ACTIVITEITEN MET DE
KINDEREN

We realiseren ons heel goed dat zelf thuiswerken én
de kinderen begeleiden bij hun thuisonderwijs een
pittige klus is! Wanneer jullie thuis tegen problemen
aanlopen, neem dan gerust contact op met de eigen
leerkracht via Parro of de mail. We kunnen dan kijken
naar een passende oplossing.

Goed, beter, best
Naar aanleiding van de enquête evaluatie
thuisonderwijs van de eerste lockdown hebben de
leerkrachten in de week voor de kerstvakantie met
elkaar besproken wat deze periode van
thuisonderwijs anders zou moeten/ beter zou kunnen
en hebben dit aangepast.

Belrondje
Deze week hebben alle leerkrachten contact met de
ouders om even te horen hoe of het thuis gaat, of het
werk een beetje lukt, of er nog tips en/of tops zijn.
We horen tot nu toe goede verhalen van de ouders
terug.

Thuisonderwijs
Helaas zijn de kinderen nog niet in de gelegenheid om
naar school te gaan.
De leerkrachten doen hun uiterste best om het
thuisonderwijs vorm te geven. We geven volgens de
richtlijnen van de inspectie les in de meest essentiële
vakken. Ook proberen de leerkrachten een zo goed
mogelijk contact te houden met de kinderen en de
ouders. Wij willen er graag voor de kinderen en u als
ouder zijn, mocht u met vragen zitten of u worstelt
ergens mee, aarzel dan ook niet om contact met de
leerkracht op te nemen via de Parro app.

Zilveren weken
Zodra de kinderen weer naar school mogen zullen wij
starten met de zogenaamde zilveren weken.
Groepsvorming, energizers/ samenwerking spelletjes
en zelfvertrouwen staan deze week centraal. Tevens
hebben we aandacht voor welke afspraken gelden er
in de klas en op het plein.

Toetsen, rapporten en gesprekken

Thuisonderwijs goed opgepakt!

Nu we pas later naar school mogen, schuiven er een
aantal activiteiten op.
Waaronder het afnemen van de IEP-toetsen. Wanneer
we weer naar school gaan, willen we eerst
2 weken werken met de kinderen om weer te wennen
aan het schoolritme en zelfvertrouwen op de doen.
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de kinderen
zouden we ervoor kunnen kiezen om toetsen af te
nemen maar hoe we dit precies het beste kunnen
gaan doen is afhankelijk van het moment waarop we
weer naar school kunnen.
Toetsen op een later moment heeft ook
consequenties voor het tijdstip van de rapporten en
de rapportgesprekken. Als we weer naar school
mogen, gaan we u zo snel mogelijk informeren
wanneer de gesprekken plaats zullen vinden.

Voor iedereen van groep 3 t/m 8 was het dinsdag
5 januari even wennen. Hoe werkt classroom ook
alweer, werkt mijn wachtwoord nog wel? Maar we
zijn ervan onder de indruk hoe snel alle kinderen het
weer opgepakt hebben. Alle kinderen doen goed mee
met de activiteiten en instructies.
De leerkrachten van groep 3 t/m 8 hebben ’s ochtends
diverse contact/ instructiemomenten met de
kinderen.
Groep 1 en 2 is deze week ook voor het eerst in meet
geweest. We zagen enthousiaste, blije kleuters.
Ouders/verzorgers wat fijn dat jullie het account
geactiveerd hebben en de tijd nemen om ook de
kleuters in meet te laten verschijnen.
Mooi om te zien dat iedereen vanuit huis zijn best
doet om er het beste van te maken! Dank je wel
daarvoor!
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Adviezen voortgezet onderwijs groep 8
Binnenkort hebben de leerkracht en de intern
begeleider overleg hoe het komt met de
adviezen voor groep 8 voor het voortgezet onderwijs.
Meester Jeroen neemt als de gesprekken plaats
kunnen vinden contact op met de ouders/verzorgers
van de leerlingen van groep 8.

Voorleeswedstrijd
Het is alweer een tijdje geleden, maar op 10
december 2020 vond de jaarlijkse voorleeswedstrijd
plaats.
Groep 5, 6, 7 en 8 hebben vooraf voorrondes
gehouden in hun groepen. Iedereen die wilde, mocht
meedoen in de voorleeswedstrijd en wat heeft
iedereen dit super gedaan!
Uiteindelijk kwamen we tot 7 finalisten: Danique
(groep 8), Anna (groep 8), Tara (groep 7), Lieve
(groep 6), Felicia (groep 6), Wietse (groep 5) en Lynn
(groep 5).
Deze kandidaten hebben onder het toeziend oog van
de jury (meester Jeroen en juf Lotte) en het publiek
hun zelf uitgekozen boek voorgelezen. Dit hebben ze
allemaal enorm goed gedaan!
Lynn was helaas niet fit die dag, dus kon niet laten
horen hoe goed ze kon voorlezen.
De jury was het erover eens dat iedereen het
verdiende om in de finale te staan, maar er kon
uiteindelijk maar 1 winnaar zijn.
Na lang wikken en wegen kwamen de jury tot een
winnaar: Anna! Normaal gesproken mag Anna
deelnemen aan de regionale finales, maar helaas gaan
die dit jaar door.
Dat maakt natuurlijk voor ons niet uit, want we zijn er
niet minder trots om! Gefeliciteerd Anna!

Noodopvang
Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepen
werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen
tijdens de schooluren terecht in de school voor
'noodopvang'. Indien één ouder een cruciaal beroep
uitvoert, is het verzoek zoveel als mogelijk de opvang
thuis zelf te regelen. Maar als het echt niet lukt, kunt
u een beroep doen op de noodopvang in school.
De lijst met cruciale beroepen is te vinden op
de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/c
oronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-stu
denten-kinderopvang-en-onderwijs/crucialeberoepen
Mocht u daar gebruik van willen maken, kunt
u een mail sturen naar jella.van.seters@gearhing.net
Wilt u ook aangeven welke kinderen en op
welke dagen u noodopvang nodig heeft.

Nationale Complimentendag
Op school starten wij dit jaar met de
complimentendag. Deze is op 1 maart.
Dat komt in plaats voor vader en moederdag. Niet
iedereen ziet zijn of haar vader of moeder elke dag.
Want er zijn veel kinderen op school met gescheiden
ouders. Dat kan het kind erg raken. En dat is niet leuk.
Daarom hebben we complimentendag bedacht. Dan
maken de kinderen op complimentendag een leuk
creatief werkje, zoals een knutselwerkje of tekening.
Als zij het werkje af hebben dan brengen ze het naar
iemand die ze graag in het zonnetje willen zetten. Dat
kan iedereen zijn. Vader, moeder, ame, aete of de
buurvrouw. Dit zal uiteraard plaatsvinden op school.
Als er kinderen zijn die nog wel iets willen maken voor
vader en moederdag, dan kan dat gewoon thuis
natuurlijk.
Meer informatie staat op de website:
www.nationalecomplimentendag.nl
Namens de leerlingenraad,
Benthe en Fenna
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AGENDA
8 febr.

9 febr.

Hopelijk weer naar school.
We volgen het nieuws en zullen u zo
spoedig mogelijk informeren.
De studiedag gaat NIET door.
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