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THE
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Beste lezer,

In alle groepen zijn we druk bezig met het thema van de Kinderboekenweek. Het thema is: En toen….
We gaan terug in de tijd. De geschiedenis is een thema met veel mogelijkheden, van prehistorie tot nu.
In de kleutergroep is een tijdmachine gemaakt. De kinderen gaan van de huishoek door de tijdmachine
en komen dan terecht in het kasteel van de ridders en jonkvrouwen.
Deze week besteden we ook aandacht aan duurzaamheid met op vrijdag 9 oktober de afsluiting van de
Kinderboekenweek en de dag van de duurzaamheid. Volgende week hebben we een weekje
herfstvakantie. Alvast een fijne week gewenst.
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.
Oktober
van dinsdag 6 oktober t/m zondag 11 oktober
November
van dinsdag 3 november t/m zondag 8 november

(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.

Herfstvakantie
De herfstvakantie is van maandag 12 oktober t/m
vrijdag 16 oktober. Wij wensen jullie alvast een fijne
vakantie toe.

Donderdagmiddag 5 november
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving gaan de
kinderen donderdag 5 november de hele dag naar
school. De vrije middag vanaf 12.00 uur komt nu eerst

te vervallen, omdat de geplande studiemiddag voor
het team vanwege Covid 19 wordt uitgesteld.

Levensbeschouwelijke vorming

De studiemiddag/vrije middag voor de kinderen zal op
een nader te bepalen moment alsnog ingepland
worden.

Trefwoord heeft in week 40 t/m 42/43 (28 september
t/m 23 oktober) als thema: Onderzoeken.
Het gaat over onderzoeken omwille van waarheid,
veiligheid, rechtvaardigheid. Een onderzoekende
houding en het stellen van de juiste vragen.

Afmelden bij ziekte e.d. telefonisch

ACTIVITEITEN MET DE
KINDEREN

Wij willen u vragen om ziekmeldingen en andere
afwezigheid telefonisch voor schooltijd aan ons door
te geven via telefoonnummer 0514 - 521510.
Vanaf 7.30 uur zijn er meestal al leerkrachten
aanwezig op school om de telefoon aan te kunnen
nemen.

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:

Vervanging van leerkrachten
In geval van ziekte, verlof of scholing wordt er
vervanging verzorgd door een extern bureau. Indien
er geen invaller beschikbaar is, kiezen we er in dat
geval voor om een groep te splitsen en deze onder te
brengen bij andere klassen. We willen graag
voorkomen dat klassen naar huis worden gestuurd
maar in het nijpende geval dat er voor meerdere
klassen en/of voor meerdere dagen geen vervanging
is, zullen we helaas ouders verzoeken hun kind thuis
te houden. Het kan voorkomen dat we gebruik maken
van ‘een wisselsysteem’: als een leerkracht meerdere
dagen ziek is en er geen inval beschikbaar is voor deze
groep, zetten we een leerkracht van een andere groep
in. De groep van de ingezette leerkracht krijgt deze
dag geen les. Deze kinderen blijven thuis. Hiermee
wordt voorkomen dat steeds dezelfde groep thuis
moet blijven. Let wel, kinderen worden niet zomaar
naar huis gestuurd! We zullen dit uiteraard goed
communiceren met de desbetreffende ouders.

• 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
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.
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 kinderen van groep 1 en 2 verdelen we liever niet
over andere groepen. De kleuters spelen/leren op een
andere wijze dan de kinderen uit groep 3 t/m 8.
Wij willen de ouders van groep 1 en 2 daarom op de
eerste dag al vragen of zij de mogelijkheid hebben om
hun kind(eren) thuis op te vangen. Dit zal via een
Parro appje gebeuren of bij het brengen van de
kinderen.
Bent u niet in de gelegenheid om uw kind(eren) op te
vangen dan zorgen wij natuurlijk voor opvang.

In de maand oktober staan de Kwinkslagen
Oversteektechniek en Keuze-check centraal
Oversteektechniek 28 september t/m 9 okt:
In sociale contacten kunnen irritaties ontstaan. De
vorige les hebben de kinderen geleerd hoe ze op een
positieve manier op elkaar kunnen reageren. Toch
kunnen irritaties ook overgaan in een conflict.
Kinderen die in een conflict benoemen wat ze voelen,
geven de ander een beter inzicht in wat ze (niet)
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prettig vinden en eventueel in wat ze graag willen.
Met de Kwink-slag ‘Oversteektechniek’ leren kinderen
om te zeggen wat zij voelen. Het gaat erom dat de
kinderen rustig worden en luisteren, zich verplaatsen
in de situatie van de ander en samen de situatie
veranderen.

‘Weet niet geldt niet’
Bij deze techniek stel je de vraag aan een willekeurige
leerling, wanneer deze het antwoord niet weet, vraag
je een andere leerling het antwoord te geven. Daarna
kom je terug bij de leerling die het antwoord niet wist
en laat je deze het antwoord herhalen. Hiermee leer
je de leerlingen aan dat het niet erg is om fouten te
maken, maar dat het kind ook niet weg komt met het
antwoord ‘ik weet het niet’.

Keuze-check 19 oktober t/m 30 oktober:
Kinderen maken de hele dag door keuzes, bewust en
onbewust. Over welke kleding ze dragen, welk beleg
ze op hun boterham doen, met wie ze willen spelen.
Het is belangrijk om hier al jong bewust mee om te
gaan. Kinderen zullen bewustere keuzes maken als ze
goed nadenken voor ze kiezen. Wat kun je kiezen? En
wat is voor jou een goede keuze? Met de Kwink-slag
‘Keuze-check’ leren kinderen inzien welke keuzeopties er zijn en goed na te denken voor ze kiezen.

‘De Bliksembeurt’
Met deze techniek geef je leerlingen een beurt zonder
dat ze de vinger opsteken. Hiermee zorg je dat
iedereen alert en betrokken is, iedereen kan namelijk
aan de beurt komen. de De leerkracht kondigt de
bliksembeurt vooraf aan en leerlingen krijgen eerst
‘denktijd’ en daarna geeft de leerkracht kriskras
beurten. Iedereen kan aan de beurt komen.

De uitwerking van de school- en klassenafspraken
worden gekoppeld aan de Kwinklessen.

De Skulpe presenteert
Helaas zal er vrijdag 9 oktober in verband met Covid
19 geen Skulpe presenteert voor de ouders zijn.

Teach
Scholing ‘Teach like a champion’
Wij volgen dit schooljaar met het team de scholing
‘Teach like a champion’. Op deze manier werken wij
samen met de kinderen aan een positief leerklimaat.
Wij gebruiken hierbij het boek van Doug Lemov
waarin hij verschillende technieken heeft verzameld
die goede leerkrachten toepassen. Welk leraargedrag
zorgt voor actieve en betrokken kinderen tijdens de
les? Hoe zorgen we dat we ‘de lat hoog leggen’ voor
alle kinderen? Hoe bereiken we dat kinderen zelf ook
willen uitblinken? En welk gedrag zorgt voor een
goede klascultuur? We frissen onze kennis op met
verschillende didactische technieken die bijdragen aan
betere prestaties van onze leerlingen. Schoolbreed
oefenen we deze technieken en spreken af welke
technieken we als vast onderdeel in ons lesaanbod
gaan hanteren. Het is een heel praktische cursus; veel
is herkenbaar en daardoor kun je als leerkracht
onmiddellijk aan de slag en merkt direct dat het
werkt.

We sluiten de Kinderboekenweek en de week van de
duurzaamheid wel gezamenlijk af met de kinderen.
We zullen proberen om enkele foto’s en misschien
wel een filmpje in de Parro app te zetten zodat u toch
nog wordt meegenomen in de afsluitingsactiviteiten
die op De Skulpe plaatsvinden.

Vignet Gezonde School
De OT2 scholen hebben het vignet Gezonde School
behaald m.b.t. het thema Welbevinden.
Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze
school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn
opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit
behaalde resultaat! Gezonde School is een
samenwerking tussen diverse landelijke organisaties.
Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School?
Kijk dan op www.gezondeschool.nl

Hieronder worden een aantal technieken toegelicht:

Verslag van de leerlingenraad

‘Actieve leer- en luisterhouding’
We leren kinderen een actieve leer- en luisterhouding
te ontwikkelen. Hoe ziet een actieve leer- en
luisterhouding er uit?
Rechtop zitten, stil zijn en aandacht voor de spreker.

De meesters en juffen op De Skulpe hebben vorig jaar
een deel van de cursus Gezonde school gevolgd. In de
leerlingenraad hebben wij daarom over de gezonde
school gesproken. We hebben het gehad over wat de
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gezonde school inhoud. De leraren wilden het met de
leerlingenraad hebben over het trakteren op school.
In de corona tijd mochten we helemaal niet trakteren.
Nu zou het wel weer mogen, maar dan mag het alleen
maar voorverpakt zijn. Met voorverpakte traktaties
kom je uit op snoep, koek, chips en ijsjes. Dat vinden
wij geen gezonde traktaties en dat past niet bij een
gezonde school, dus hebben we dit besloten. - We
zingen voor de jarige. - Er hangt een vlaggenlijn. - De
jarige mag een activiteit uit kiezen. – De kinderen
krijgen een grote kaart. - School trakteert de jarige. Voor groep 1 t/m 4 komt er een taart op het bord.
Wij zijn daarna langs alle groepen gegaan en hebben
verteld over het plan van de verjaardagen. Hierna
hebben we de kinderen laten stemmen wie voor of
tegen was om dit plan uit te proberen. De meeste
kinderen waren voor. We doen dit voor een bepaalde
periode en gaan dan kijken of het bevalt.
Amy, Esmee, Benthe, Fenna

AGENDA
6 okt.
t/m
11 okt.
12 okt.
t/m
16 okt.
3 nov.
t/m
8 nov.

De oud papier container staat klaar

Herfstvakantie

De oud papier container staat klaar
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