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Beste lezer,

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wat is het een vreemd schooljaar
geworden met corona. Gelukkig kunnen we het schooljaar goed afsluiten.
Wij willen iedereen alvast een hele fijne zomervakantie wensen en bedanken voor de
prettige samenwerking. Tot volgend schooljaar!
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.

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 stof- of luizen- en netenkam
met plastic tanden.

En

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.

Kort MR nieuws
Dinsdag 20 april hebben we, met het overhandigen
van een boeket, afscheid genomen van Hanneke van
der Leeden als voorzitter van de Medezeggenschapsraad (MR). Hanneke heeft ons bijna vier jaar
ondersteund, eerst als lid en later als voorzitter.
Hanneke nogmaals bedankt voor je geweldige inzet!
Jantje Haagsma is de voorzitter van de MR, Marijke
Hesseling en Wytske Huitema zijn de ouderleden van
de MR. Jeroen Bosma, Lotte Wiersma en Peter
Flapper zijn de teamleden. Mocht u de MR nodig
hebben, schiet ons dan gerust aan.

Veel leesplezier!

Zomerdip
In de zomerzon, in de zomerzon,
lees ik mij het land uit in een luchtballon.
In een ruimteschip, in een vliegmachien,
lees ik me schelpen en lees ik me strand,
lees ik mij een luchtkasteel in Limonadeland.
Ik lees me weg, ik lees me ver,
ik lees me verder dan de aller-verste ster.
Ik lees me los, ik lees me vrij,
lekker languit op een kleedje in de wei.
En jij?

Lytse byb boeken
Wilt u thuis even goed rondkijken of er nog Lytse Byb
boeken bij u thuis liggen. Wij willen u vragen om deze
boeken komende week aan uw kind(eren) mee te
geven en in te leveren.
De kinderen kunnen dan in de laatste week voor de
zomervakantie boeken uitkiezen voor het zomerlezen.

Het einde van het schooljaar komt in zicht. De
welverdiende zomervakantie lonkt. Heerlijk
natuurlijk. Bepaalde leerlingen zullen ook in
de zomervakantie boeken lezen en
zodoende hun leesvaardigheid onderhouden.
Andere kinderen raken gedurende de hele
zomervakantie geen boek aan, lezen niet en
raken de verworven leesvaardigheid weer
voor een gedeelte kwijt.

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Wij hebben besloten om de rapportgesprekken deze
keer weer “live” op het plein te houden.
De rapportgesprekken houden wij op maandag
28 juni en woensdag 30 juni.
U kunt intekenen via de Parro-app.

Vandaar het gebruik van de termen ‘zomerdip’
of ‘zomerverlies’.
Daarom nemen wij al enkele jaren het
initiatief om het zomer-lezen te stimuleren.
Vanaf groep 1 t/m 7 krijgt ieder kind een tas
met leesboeken mee naar huis.
Het lezen moet vooral een leuke, gezellige
activiteit zijn. Wij wensen jullie dan ook veel
leesplezier op het strand, in de tuin, op de
bank, in de tent, op een berg of waar je ook
bent op vakantie. Want lezen kun je overal.
Ook in de zomervakantie is lezen leuk!

ACTIVITEITEN MET DE
KINDEREN
Groep 7 en 8
Groep 7 en 8 is van woensdag 16 juni t/m vrijdag 18
juni op kamp geweest naar Texel. Wat fijn dat dit voor
de kinderen door kon gaan. Ze hadden prachtig weer
en kwamen, iets verlaat door een file op de Afsluitdijk,
moe en voldaan terug in Hylpen.

Boek ’n Trip

Musical groep 7 en 8

Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl
kun je de mooiste verhalen beleven. Gewoon op
je telefoon of tablet. Met de gratis online
Bibliotheek-app download je de leukste e-books
en luisterboeken. Ook als je geen lid bent van de
bieb.

Groep 7 en 8 is druk aan het oefenen voor de
eindmusical.
Meer info volgt zo spoedig mogelijk!

Schoolfotograaf
Maandag 28 juni komt de schoolfotograaf.
Ze maakt gebruik van een donkerblauwe achtergrond.

De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31
augustus. Ben je nog geen lid van de bieb? Dan
mag je in de actieperiode 10 e-books en 10
luisterboeken lezen. Er is keuze uit duizenden
boeken.
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html
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Woensdag 30 juni voorstelling over de
Ruimte

AGENDA

Alle groepen gaan op woensdag 30 juni om de beurt
naar de Foeke om te genieten van een
ruimtevoorstelling. Deze voorstelling wordt via een
groot beeldscherm verzorgd door het planetarium van
de RUG Groningen.
Het is de afsluiting van het thema Ruimte waar alle
groepen de afgelopen weken aan hebben gewerkt.

28 juni
28 juni
30 juni
30 juni
6 juli
8 juli
9 juli
t/m
22 aug.
23 aug.

Schoolreisje groep 1 t/m 6
Dinsdag 6 juli kunnen de groepen 1 t/m 6 gelukkig
met elkaar op schoolreisje. We gaan met de bus naar
Sybrandy’s in Oudemirdum.
Meer informatie komt volgende week naar u toe,
evenals het verzoek om het bedrag van het
schoolreisje over te maken.

Schoolfotograaf
10 minuten rapport gesprekken
Ruimte voorstelling in de Foeke
Alle groepen om de beurt
10 minuten rapport gesprekken
Schoolreisje groep 1 t/m 6
Laatste schooldag
Zomervakantie
Weer naar school - 8.25 uur

Fijne vakantie!
Groepsindeling 2021 - 2022
U heeft vandaag via een mail de informatie over de
groepsindeling van het nieuwe schooljaar gekregen.

Laatste schooldag donderdag 8 juli
Gelukkig mogen de groepen weer door elkaar
bewegen. Daarom kunnen we donderdag 8 juli met
z’n allen een gezellige dag van maken.
De ouderraad heeft mooie ideeën voor de laatste
schooldag bedacht.
Meer informatie volgt snel!
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