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Beste lezer,

De eerste schoolweken zijn prima verlopen. Fijn om iedereen weer regelmatig te zien. Vandaag breekt
er een nieuwe fase aan in het “nieuwe” naar school gaan. We mogen weer met complete groepen
werken. Fijn dat dit nu ook weer mag en kan! Het naar school brengen en halen gaat door op de wijze
zoals u vanaf 11 mei doet. Dus ouders mogen niet op het plein, via aparte ingangen en niet te vroeg
naar school komen. Vanaf 8.20 uur welkom op het plein, de meesters en juffen staan dan voor jullie
klaar. Nog vier weken fijn samen naar school en dan start de zomervakantie alweer.
Wij willen jullie alvast een fijne zomervakantie wensen!
Team De Skulpe

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

MEDEDELINGEN
Oud papier
U kunt het oud papier iedere maand zelf in de
container deponeren. De datums, waarop de
container voor u klaar staat, staan in Uus Likje Wraald
en op de kalender op de website en ook in de
nieuwsbrief van school.
Juli
van dinsdag 7 juli t/m zondag 12 juli
De data voor de maand augustus maken wij begin juli
bekend.

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

En

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.

Lytse bieb boeken inleveren
Mocht u kind nog boeken van de lytse bieb thuis
hebben liggen, dan willen wij u vragen om die aan uw
kind (eren) mee te geven en in de inleverbak neer te
leggen.
Anke Wassink zal de boeken daarna innemen.

niet lezen tijdens de zomervakantie 1 à 2 Avi-niveaus
terug kunnen vallen in hun leesontwikkeling. Het
terugvallen van de leesontwikkeling heeft gevolgen
voor het begrijpen van de lesstof van de nieuwe groep
waar de kinderen in komen. Vandaar dat regelmatig
lezen in de vakantie belangrijk is.

Verandering bieb uitleentijd
Het uitlenen van boeken doen we al jaren op de
dinsdagmiddag, maar afgelopen schooljaar is er in het
team gesproken om de bieb uitleentijd te veranderen.
We hebben er voor gekozen om van een middag naar
het begin van een ochtend te gaan.
De reden daarvoor is dat we de peuters gaan
betrekken bij de lytse bieb en we de uitleen dan op
een peuter dag willen hebben. Ook past het uitlenen
in de ochtend beter in het lesrooster van de groepen.
Eén moment bieb boeken lenen voor iedereen.

Daarom gaan wij het zomerlezen weer organiseren.
In de laatste schoolweek zullen alle kinderen van de
groepen 1 t/m 7 drie á vier boeken uitkiezen om in de
vakantie door te kunnen lezen.
Voor de echte leesfanaten zullen dit waarschijnlijk nog
te weinig boeken zijn, maar de vakantiebieb-app is
ook weer beschikbaar!

Vanaf het nieuwe schooljaar zal de uitleen van boeken
voortaan op vrijdagochtend plaatsvinden.
De kleuters kunnen er dan met hun ouders vanaf 8.25
uur terecht. Daarna zullen de andere groepen om de
beurt boeken kunnen lenen.

De kinderen hebben vorig jaar allemaal een mooi
vakantielezen bieb tasje gekregen, mocht u deze nog
hebben wilt u deze dan meegeven aan uw kind. Dan
kunnen de gekozen boeken in deze tas mee naar huis
genomen worden.

Deze verandering betekent wel wat voor de
vrijwilligers die altijd in de bieb helpen. De bieb
moeders hebben al bericht gehad dat het
uitleenmoment veranderd. Enkele bieb moeders
hebben al laten weten dat zij op de vrijdagochtend
niet beschikbaar zijn.
Dat is voor ons natuurlijk jammer, maar wel
begrijpelijk.

En dan nog een tip voor de ouders; blijf zelf ook lezen!
Door als ouder een boek te pakken en lekker te lezen,
laat je aan je kind zien dat lezen leuk is. Op deze
manier zien kinderen dat je kan lezen voor je plezier.

Vakantiebieb-app
De Vakantiebieb-app is weer actief! Nu ook met
luisterboeken!
Vanaf 1 juni 2019 trakteert de Bibliotheek weer op
een zomercadeautje: de VakantieBieb-app, met een
mooie selectie van e-books voor jong en oud. Er is van
alles wat: spanning, chicklit, literatuur en informatief.
Je mag ze twee maanden gratis lenen, ook als je geen
lid bent van de bibliotheek! Daarnaast bieden we ook
mooie luisterboeken in de LuisterBieb-app. De app is
tot en met 31 augustus ‘geopend’.

Door het wegvallen van enkele bieb moeders zijn we
voor het nieuwe schooljaar op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Mocht u nu denken: Hé, dat is iets voor
mij!, dan kunt u een berichtje sturen naar juf Anke. Dit
kan via de email anke.kloosterman@gearhing.net of
via een Parro-appje.
Of er na de zomervakantie al weer ouders in school
mogen, weten we nu natuurlijk nog niet. Toch is het
fijn om te weten wie ons wil helpen zodat we, als het
mag, ook direct los kunnen.

Lezen in de vakantie is leuk en slim
In de VakantieBieb staan vanaf 1 juni ruim 30 e-books
voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar. Nieuw
dit jaar zijn de titels voor de leeftijdsgroep 15-18 jaar.
Zo kun je lekker doorlezen in de vakantie. Lezen is
leuk en de leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft
erdoor op peil.

Wij willen hierbij de bieb moeders, die niet mee over
kunnen naar de vrijdagochtend, nogmaals hartelijk
danken voor de inzet op de dinsdagmiddag!

Zomerlezen

Het gaat weer om een mooie lijst met avontuurlijke,
griezel-, detective, fantasie- en humoristische e-books
in diverse leeftijdsklassen zoals De Grijze Jager (De
vroege jaren, Het toernooi van Gorlan) van John
Flanagan, Dolfje Weerwolfje (Boze drieling) van Paul

Zomervakantie. Zes weken lang lekker luieren, geen
school, géén meester géén juf, heerlijk! Maar hoe
zorgen ouders ervoor dat het lezen van de kinderen
op niveau blijft in de zomervakantie? Uit onderzoek is
gebleken dat kinderen in de basisschool leeftijd, die

2

van Loon, Klem! van Mirjam Oldenhave of Verdacht
van Carry Slee.

Zomerschool SWF wordt georganiseerd in Sneek.
Mocht vervoer naar Sneek v.v. een drempel zijn dan
zoeken we graag samen naar een oplossing.
Het zou geweldig zijn als we met elkaar Zomerschool
SWF tot een succes maken en de kinderen in onze
gemeente de kans geven om extra lessen te volgen.

Ook ruime keuze voor volwassenen
Ook volwassenen hebben vanaf 1 juli ruime keuze: uit
romans of spannende en informatieve e-books zoals
De gevleugelde van Arthur Japin, De eerste vrouw van
Susan Smit, Neem een geit van Claudia de Breij of
Hittegolf van Suzanne Vermeer.

Meer info kunt u vinden in de bijlage bij deze
nieuwsbrief.

Bekijk de rest van de titels op vakantiebieb.nl.

Levensbeschouwelijke vorming

Lezen zonder internet
De app is gratis te downloaden op een tablet of
smartphone via de App Store of Google Play Store. De
geselecteerde e-books komen op de boekenplank in
de app te staan. Na het downloaden is voor het lezen
van de e-books geen internetverbinding meer nodig.
Ideaal dus voor vakantie.

Week 23 en 24 (2 juni t/m 12 juni) staat Trefwoord in
het teken van het thema: Protesteren .
Het gaat over tegensputteren en weerwoord geven.
Verzet en protest omwille van rechtvaardigheid.
Trefwoord heeft in week 25 en 26 (15 juni t/m 26 juni)
als thema: Redden.
Het gaat over helpen of wegkijken; redden of verloren
laten gaan. Geborgenheid en veiligheid.

Nu geopend!
De VakantieBieb is vanaf 1 juni geopend voor
kinderen en jongeren. Op 1 juli komen de e-books
voor volwassenen erbij.
De VakantieBieb app kun je downloaden in de Apple
App Store voor iOS en in de Google Play Shop voor
Android.

Overgaan is het thema van Trefwoord voor week 27
en 28 (29 juni t/m 10 juli).
Het gaat over van een oude naar nieuwe omgeving,
van vertrouwd naar vreemd. De verrassing van het
onbekende.

Zomerschool SWF

Week 27/28/29: staan in het teken van de afsluiting
van het schooljaar.

Zomerschool SWF voor basisschoolleerlingen giet oan!
Van 6 juli t/m 17 juli 2020 kunnen leerlingen die na de
zomervakantie naar groep 6,7 of 8 gaan een speciaal
zomerschoolprogramma volgen. Het gaat om extra
lessen in rekenen, taal, woordenschat, spelling en
begrijpend lezen die worden gegeven door bevoegde
PO-leerkrachten. Zomerschool SWF is gratis,
toegankelijk voor leerlingen van alle basisscholen uit
de gemeente Súdwest-Fryslân en specifiek voor
kinderen waar bijvoorbeeld:
• Een ‘zomerdip’ op de loer ligt en/of
• Kinderen die de extra lessen goed kunnen
gebruiken en/of
• Kinderen die helemaal niet op vakantie
kunnen.
De methode bestaat uit werkboeken en veel
spelletjes. Hierdoor voelt het voor de leerlingen niet
echt als school, terwijl ze ongelooflijk veel leren. En
we doen elke dag aan sport.

ACTIVITEITEN MET DE
KINDEREN
Afspraken in de klas/op het plein
Wat was het fijn om de (meeste) kinderen weer op
school te zien. Wel vreemd omdat de helft van de
groep maar aanwezig was. Omdat we 8 weken niet
naar school zijn geweest en omdat de helft van de
groep maar op school is moet iedereen zijn/haar
plekje weer wat zien te vinden. We hebben daarom
de afgelopen weken eerst weer veel aandacht
besteed aan groepsvorming en de daarbij behorende
afspraken in de klas en op het plein.
We zijn ondertussen al vier weken op weg met halve
groepen en zitten weer in de ritme en de regelmaat.
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Vanaf vandaag mogen we weer met de hele groep aan
het werk. De kinderen hebben er zin in. We zullen ook
de komende weken nog goed aandacht houden voor
het welbevinden van de kinderen.

Rapporten
We zijn gestart met het invullen van het rapport.
Natuurlijk wel met in ons achterhoofd dat de
afgelopen periode niet een normale leersituatie is
geweest. U zult daarom deze keer een andere
invulling in het rapport aantreffen. De kinderen vullen
een eigen “ik” deel in en de leerkracht schrijft een
stukje over hoe hij/zij de kinderen ziet en hoe het
gaat. Ook zult u de IEP talentenkaart aantreffen in het
rapport. Dit geldt voor de kinderen uit groep 3 t/m 8.

Kwink oudernieuwsbrief
U vindt als bijlage bij deze nieuwsbrief de Kwink
oudernieuwsbrief. Hierin vindt u een overzicht met de
lessen en thema’s die nog centraal staan t/m de
zomervakantie.

Heeft iedereen het rapport weer meegegeven naar
school?
Alvast dank daarvoor…

Vaderdag
Zondag 21 juni is het vaderdag. Het moederdag
cadeautje is thuis gemaakt. Daarom willen wij u deze
keer vragen om thuis ook iets met uw kind(eren) te
maken voor vaderdag. Dit om moeder – en vaderdag
hetzelfde te laten verlopen.
Wij hopen dat de moeders, opa's of oma's een
momentje kunnen vinden om samen met hun (klein)
kind(eren) iets te bedenken voor de allerliefste
vaders, zodat zij deze dag nooit meer zullen
vergeten.....

De kinderen krijgen het rapport op vrijdag 19 juni
mee naar huis.

Voor ideeën kunnen jullie vanaf volgende week
terecht op de yurlspagina van de verschillende
groepen.
Klik voor groep 1 en 2 op:
https://ot2.yurls.net/nl/page/1097994
Klik voor groep 3 t/m 8 op:
https://ot2gearhing.yurls.net/nl/page/1101193

We zijn nog in overleg hoe we deze 10 minuten
gesprekken het beste kunnen organiseren. Nadere
informatie volgt

10 minuten gesprekken
De 10 minuten gesprekken staan in de planning voor
maandag 22 juni en dinsdag 23 juni.
Deze gesprekken kunnen deze keer niet op school
gevoerd worden.

Musical en afscheid groep 8
De kinderen van groep 7 en 8 zijn begonnen met het
instuderen van een musical.

Met vriendelijk groet,
de juffen en meesters van De Skulpe

Op welke wijze de musical voor het voetlicht moet
worden gebracht, zijn wij over aan het nadenken.

IEP toetsen

Het afscheid van groep 8 zal ook op een aangepaste
wijze plaats moeten vinden.

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben de afgelopen
twee weken IEP toetsen gemaakt. Aan de hand van de
resultaten kunnen de leerkrachten kijken waar de
kinderen nu qua ontwikkeling zijn. We kunnen daar
dan goed op aan sluiten met de lesstof en in de
laatste weken nog aandacht aan besteden.

Wij hopen u hier zo spoedig mogelijk bericht van te
doen.

Schoolreisjes/kamp
De schoolreisjes voor groep 1/2, groep 3 t/m 6 en ook
het kamp voor groep 7 en 8 zullen dit schooljaar
helaas niet meer plaatsvinden.
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Laatste schooldag
Donderdag 2 juli is de laatste schooldag.
We zijn nog in overleg over de precieze invulling van
deze laatste dag, want er kunnen nu geen
gezamenlijke feestelijke activiteiten plaatsvinden.
Wat al wel duidelijk is, is dat wij de gewone
schooltijden aanhouden. Dat betekent dat de vakantie
voor de kinderen om 14.00 uur begint.

Verjaardagen
15 juni
19 juni
19 juni
21 juni
23 juni
27 juni
6 juli
6 juli
10 juli
27 juli

Colin Eekma
Hiske Zwerver
Sietze Zwerver
Hidde Amsterdam
Benthe Hobma
Kjeld Beukens
Elin Baarsma
Wander de Vries
Jaylinn Monsma
Elize Dassen

gr. 6
gr. 1
gr. 1
gr. 7
gr. 7
gr. 1
gr. 4
gr. 8
gr. 3
gr. 8

Allen alvast van harte gefeliciteerd!
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