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Beste lezer,

In deze nieuwsbrief kunt u onder andere lezen over:
Het voorstellen van de stagiaire. De opbrengst van de Kinderpostzegels. De eerste serie tien
minuten tussengesprekken en de voorbereidingen voor Sinterklaas.
Het coronavirus houdt Nederland en de rest van de wereld nog steeds goed bezig en daarom
lopen bepaalde dingen op school anders dan u gewend bent. Alle info kunt u vinden in deze
nieuwsbrief.
Team De Skulpe

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

(Adres)wijzigingen

En

Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd?
Geef het online door!

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.
November
van dinsdag 3 november t/m zondag 8 november
December
van dinsdag 8 december t/m zondag 13 december

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.

Reminder
Donderdag 5 november gaan de kinderen, in
tegenstelling tot eerdere berichtgeving, de hele dag
naar school. Zie voor meer informatie de nieuwsbrief
van oktober.

Levensbeschouwelijke vorming
Contact ouders - leerkracht
Trefwoord heeft in week 44 t/m 46 (26 oktober t/m
13 november) als thema: Strijden.
Het gaat over strijden, vechten, sporten, winnen en
verliezen. Kritische vragen stellen bij strijd en
wedijver. Het kunnen omgaan met conflicten.

Voorlopig is er nog steeds minimaal ‘live’ contact
tussen ouders/verzorgers en onderwijspersoneel.
Contact vindt voorlopig nog steeds via de e-mail,
Parro app of telefonisch plaats. Op afspraak is
incidenteel bezoek in de school of op het plein. We
zijn dan wel verplicht om u een aantal
gezondheidsvragen te stellen en uw gegevens te
noteren. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om
u, in geval van een corona gerelateerde calamiteit, op
de hoogte te stellen.

In week 47 t/m 49 (16 november t/m 4 december)
heeft Trefwoord als thema: Aanpassen.
Het gaat over je wel of niet aanpassen, vrij of
gedwongen; aanpassen aan de groep of jezelf blijven;
blijven bij je eigen identiteit.

Telefonische 10 minuten tussengesprekken

ACTIVITEITEN MET DE
KINDEREN

Het is tijd voor de eerste serie tussengesprekken.
Deze keer gaan de leerkrachten deze telefonisch met
u doen.
We hebben het onderstaande belschema gemaakt:

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:

Maandag 16 november voor leerlingen van:
groep 5/6 en groep 7/8.
Dinsdag 17 november voor leerlingen van:
groep 3/4 en groep 7/8.
Woensdag 18 november voor leerlingen van:
groep 1/2.
Donderdag 19 november voor leerlingen van
groep 3/4 en groep 5/6.

• 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

Maandag 23 november voor leerlingen van:
groep 1/2 en groep 3/4 en groep 7/8.
Dinsdag 24 november voor leerlingen van:
groep 5/6 en groep 7/8.
Donderdag 26 november voor leerlingen van:
groep 3/4 en groep 5/6
U wordt via de PARRO app uitgenodigd om u in te
schrijven. Dit is mogelijk vanaf dinsdag 10 november.

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.

Mocht het zo zijn dat bovenstaande momenten qua
tijd niet uitkomen en u wilt wel een gesprek met de
groepsleerkracht van uw kind, laat dit dan via een
Parro-appje aan de betreffende leerkracht weten.
We zullen dan een andere afspraak met u maken.

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.
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De landelijke intocht van Sinterklaas in 2020 gaat
door, maar wel in een aangepaste vorm. Vanwege het
coronavirus zal publiek niet welkom zijn bij de intocht
en zal de locatie niet worden bekendgemaakt.
“Om te voorkomen dat de intocht tóch een grote
massa belangstellenden trekt, zien we ons
genoodzaakt de locatie dit jaar geheim te houden”, zo
schrijft de NTR in een verklaring.
Als er nieuwe, strengere maatregelen komen, kan het
gebeuren dat een landelijke intocht alsnog niet
doorgaat. Daar gaat de NTR echter niet vanuit. “Wij
stellen alles in het werk om Sinterklaas zoals altijd een
warm welkom te geven in Nederland, maar wel op
een manier die verantwoord is”, schrijft de omroep.
De intocht is op zaterdag 14 november om 12.00 uur
op NPO Zapp/NPO 3 te volgen.

De Skulpe presenteert
Vrijdag 13 november gaat groep 1 en 2 De Skulpe
presenteert verzorgen.
Helaas zal dat deze keer zonder ouders zijn.
De kleuters presenteren zich aan de groepen 3 t/m 8.
We denken na over hoe we de ouders, in ieder geval
van groep 1 en 2, mee kunnen nemen. Waarschijnlijk
zal het weer iets worden van foto’s en misschien een
filmpje.

Even voorstellen
Julia Feenstra, stagiaire
Hallo allemaal, mijn naam is Julia Feenstra en ik ben
21 jaar. Vanaf oktober loop ik elke dinsdag stage in
groep 1/2, in februari ga ik naar een andere groep. Ik
zit in het eerste jaar van de PABO in Leeuwarden, ik
woon tijdelijk in Workum en ik ga binnenkort in
Bolsward wonen. Mijn hobby's zijn muziek luisteren,
films en series kijken, schrijven en lezen. Ik hoop een
mooie en leerzame tijd in Hindeloopen te hebben, ik
heb er veel zin in!
Groet, Julia

Vrijdag 4 december
In deze onzekere tijden, willen wij graag wat
duidelijkheid geven over Sinterklaas.
Vrijdag 4 december gaan wij 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.

Kinderpostzegels
Van 23 t/m 30 september hebben 140.000
basisschoolkinderen zich ingezet met het verkopen
van Kinderpostzegels.
Groep 7 en 8 van De Skulpe is ook met
Kinderpostzegels bij de deuren langs geweest.

Groep 5 t/m 8
Voor groep 5 t/m 8 doen we net als ieder jaar
surprises. Op maandag 16 november zullen de
kinderen in de klas lootjes trekken. Het is daarna de
bedoeling dat de kinderen thuis een surprise maken
voor de desbetreffende leerling.
We willen graag alle surprises op maandag 30
november ontvangen. Op deze manier kunnen we de
surprises tentoonstellen aan alle kinderen op de
school. Dit vinden we belangrijk, omdat kinderen en
ouders er vaak veel werk van hebben gehad. Indien je
iets lekkers in de surprise wilt verstoppen, denk er dan
aan dat het verpakt moet zijn. Verdere details over de
surprise zullen op het lootje van de kinderen staan.

Wat hebben jullie je best gedaan. Jullie hebben
gezamenlijk voor maar liefst € 2740,90 verkocht.
Geweldig!
Ymkje was dit schooljaar de topverkoper. Zij verkocht
voor maar liefst € 378,80 aan Kinderpostzegels.
Jongens en meiden wat een prachtig resultaat!
Dankjewel.

Zaterdag 5 december

Sinterklaas

U hoort nog van de Sinterklaascommissie wat er op
zaterdag 5 december gaat gebeuren.

Covid 19 maakt dat alles anders is dan anders, zo ook
het Sinterklaasfeest.
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AGENDA
5 nov.
3 nov.
t/m
8 nov.
16 t/m
19 en
23, 24,
26 nov.
30 nov.
4 dec.
5 dec.
8 dec.
t/m
13 dec.

Kinderen de hele dag naar school
De oud papier container staat klaar

Telefonische 10 minuten tussendoor
gesprekken

Alle surprises gr. 5 t/m 8 op school
Leerkrachten vieren Sinterklaas met de
kinderen
Sinterklaas in Hylpen: wordt verzorgd
door de Sinterklaascommissie
De oud papier container staat klaar
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