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Beste lezer,

Na een heerlijke voorjaarsvakantie gaan we schoolbreed nog verder met het thema Groeien. Alle
kinderen gaan de komende twee weken aan de slag met hun eigen doel waarin zij willen groeien.
We besteden dit schooljaar met alle groepen ook aandacht aan de week van de lentekriebels. U kunt
hier meer over lezen in deze nieuwsbrief. Verder vindt u in deze nieuwsbrief de data waarop de
rapportgesprekken plaats zullen vinden en de keuze van de nieuwe wereldoriëntatie methode.
Team De Skulpe

NIEUWS UIT DE GROEPEN

Hoe kun je hoofdluis voorkomen

En

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.

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.
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.

Rapport
De kinderen zullen vrijdag 19 maart het rapport mee
krijgen naar huis.
De week er op houden wij de 10 minuten gesprekken
naar aanleiding van het rapport.

Telefonische 10 minuten rapport gesprekken
De rapport gesprekken zullen deze keer weer
telefonisch plaatsvinden omdat we de live contacten
nog zoveel mogelijk beperken.

ACTIVITEITEN MET DE
KINDEREN

Wij zouden het fijn vinden als u allemaal in gaat
tekenen voor deze telefonische gesprekken.
De ouders van groep 8 worden/zijn op een ander
moment al uitgenodigd voor een gesprek en hoeven
nu niet in te tekenen.
U zult via Parro uitgenodigd worden om in te tekenen.
De leerkracht belt u op, op het door u geplande
tijdstip.

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

De gesprekken vinden plaats op:
Dinsdag 23 maart: groep 1/2 en groep 5/6
Woensdag 24 maart: groep 3/4, groep 5/6 en groep 7
Donderdag 25 maart: groep 1/2 en groep 5/6
Maandag 29 maart: groep 3/4 en groep 7
Mocht het zo zijn dat er voor u geen goed moment
tussen zit, wilt u dat dan aangeven bij de eigen
groepsleerkracht van uw kind(eren). De leerkrachten
zullen dan samen met u zoeken naar een passend
moment.

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.

Levensbeschouwelijke vorming
Trefwoord heeft in week 7 t/m 10 (15 februari t/m 12
maart) als thema: Voelen.
Het gaat over invoelen en aanvoelen, aanraken of
mijden. Gevoel of verstand volgen. Grenzen
aanvoelen, nabijheid of afstand.

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.

In week 11 en 12 (15 t/m 26 maart) heeft Trefwoord
als thema: Kiezen.
Het gaat over keuzes maken, beslissingen nemen,
knopen doorhakken; oordelen en veroordelen;
besluiteloosheid, nonchalance of betrokkenheid.

De twee weken voor de voorjaarsvakantie hebben we
aan de zilveren weken gewerkt. Er zijn veel
groepsvormende activiteiten gedaan en we hebben
gesprekjes met de kinderen gehad over de
thuisonderwijsperiode.

Trefwoord besteed in week 13 en 14 (29 maart t/m 9
april) aandacht aan het thema: Liefhebben.
Het gaat over geven om iemand, toewijding tonen,
tekenen van liefde. Blinde liefde, de mantel der liefde,
liefde zonder grenzen.

Complimenten dag
Vandaag, 1 maart, is het complimenten dag. U heeft
in de vorig nieuwbrief hier al over kunnen lezen. De
kinderen van de leerlingenraad hebben hier een mooi
stukje over geschreven.
Voor meer informatie gaat u naar:
www.complimentendag.nl

Paasweekend
Vrijdag 2 april en maandag 5 april zijn de kinderen vrij
in verband met Pasen. Wij wensen u en uw kind(eren)
alvast een fijn Paasweekend toe.
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De kinderen hebben voor de voorjaarsvakantie hun
best gedaan om een cadeautje te maken en een
complimentje te bedenken voor iemand. Vandaag
nemen de kinderen het gemaakte cadeautje mee naar
huis.
De kinderen mochten zelf kiezen voor wie zij het
cadeautje gingen maken. Wij hopen dat de
ontvangers blij zullen zijn met het complimentje en
presentje dat zij mogen ontvangen.

• 21st Century Skills zijn logisch geïntegreerd: per
thema komen meerdere vaardigheden aan bod
• Verwerking kan digitaal, op papier of een
mengvorm.
• Alle kerndoelen worden gedekt.
• Ontwikkeld in de praktijk, samen met leerkrachten
en leerlingen.
• Betrekt de wereld rond de school bij de lessen.
De geïntegreerde thema’s sluiten aan bij hoe kinderen
naar de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor
dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod
komen. Denk aan onderwerpen als
klimaatverandering, verschillende culturen of de
verdeling van eten. Binnen een thema werken de
kinderen aan een eindopdracht, zoals het bedenken
van een restaurant waarin je gerechten uit de hele
wereld tegenkomt. Je kunt deze opdrachten klein of
groot uitvoeren. Bijvoorbeeld door het restaurant
alleen op papier te bedenken, of door het restaurant
ook daadwerkelijk op te zetten. Het ene thema heeft
meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in
zich, het andere thema is bijvoorbeeld meer natuur en
aardrijkskunde. Met alle thema’s samen dek je alle
kerndoelen van wereldoriëntatie, inclusief
burgerschap.

Week van de Lentekriebels
Dit schooljaar besteden wij op De Skulpe aandacht
aan de Week van de Lentekriebels. De Week van de
Lentekriebels is van maandag 15 t/m vrijdag 19 maart.
De lessen in de Week van de Lentekriebels worden
gegeven met behulp van de digitale methode ‘Kriebels
in je buik’, een methode met een doorlopende leerlijn
van groep 1 t/m 8.
Het begint in groep 1 met de les ' Wie ben ik?' Met als
leerdoel: Het respecteren van onderlinge verschillen
tussen mensen. En eindigt in groep 8 met lessen over
puberteit.
De leerlingen maken op een aansprekende manier en
bij hun leeftijd passende wijze kennis met allerlei
zaken op het gebied van relaties en seksualiteit.
Wilt u als ouder meer weten over de Week van de
Lentekriebels, klik daarvoor op de onderstaande link.
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basi
sonderwijs/week-van-de-lentekriebels/informatievoor-ouders

AGENDA
1 mrt.
16 mrt.

Nieuwe wereldoriëntatie methode

19 mrt.
23 mrt.

Het afgelopen schooljaar heeft het team zich verdiept
in de diverse methoden voor wereldoriëntatie.
We hebben voorlichting gehad van collega's van
andere scholen en hebben informatie van de
schoolleverancier gekregen. Uit alle methoden,
hebben wij de keuze gemaakt voor:

24 mrt.

25 mrt.
BLINK wereldoriëntatie geïntegreerd.
29 mrt.

Waarom hebben we gekozen voor Blink:
• Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren:
leerlingen gaan iedere les zelf actief aan de slag
• Duidelijke onderzoeksaanpak waarmee kinderen de
wereld leren ontdekken

2 apr.
5 apr.
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Complimenten dag
Leerlingenarena in het kader van het
programma LeerKRACHT.
Rapport mee naar huis
Telefonisch 10 minuten rapport
gesprekken
Groep 1/2 en 5/6
Telefonisch 10 minuten rapport
gesprekken
Groep 3/4 en 5/6 en 7
Telefonisch 10 minuten rapport
gesprekken
Groep 1/2 en 5/6 gesprekken
Telefonisch 10 minuten rapport
gesprekken
Groep 3/4 en 7
Goede vrijdag - vrij
2e Paasdag - vrij

