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Beste lezer,

De eerste week is voorbijgevlogen. De eerste dagen waren erg warm, maar had tot gevolg dat
we, in het kader van de Gouden Weken, lekker met alle kinderen buiten konden eten.
De komende twee weken gaan we schoolbreed bezig met maken van enkele prominente
gebouwen van Hindeloopen. We hebben een jury samengesteld om de gemaakte gebouwen te
beoordelen. Dit ter voorbereiding op de afsluiting van de Gouden Weken in de tent bij het 100jarige Museum Hindeloopen.
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.
September
van dinsdag 3 sept. t/m zondag 8 sept.
Oktober
van dinsdag 1 okt. t/m zondag 6 okt.

Extra vrije dagdelen/dagen
Wij willen u graag tijdig op de hoogte stellen van extra
En
vrije dagdelen en/of dagen.
U kunt alvast de volgende dagen op uw kalender
noteren:
Donderdagmiddag 14 november – vrij vanaf 12.00 uur
in verband met een studiemiddag.
Maandag 6 januari 2020 aansluitend aan de
kerstvakantie - vrij in verband met een studiedag.
Woensdag 22 januari 2020 – vrij in verband met een
studiedag.
Dinsdagmiddag 17 maart 2020 - vrij vanaf 12.00 uur in
verband met een studiemiddag.
Dinsdag 2 juni 2020 (lang Pinsterweekend) – vrij in
verband met een studiedag.
De meivakantie is van maandag 27 april t/m vrijdag
8 mei 2020 (Incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)

Website kalender
De komende tijd wordt de kalender op de website
weer gevuld met activiteiten die al bekend zijn.

Levensbeschouwelijke vorming
Rapporten
Trefwoord heeft in week 35 en 36 (26 augustus t/m 6
september) als thema: Reizen
Het gaat over dwalen of reizen. Zwerven of op pad zijn
met een missie.

Willen u vragen om komende week de rapporten van
de kinderen weer in leveren.
Graag bij de groepsleerkracht waar uw kind bij in de
groep zit. Alvast bedankt.

Wijze van vervanging bij ziekte van een
leerkracht

Parro app
Beste ouder(s) / verzorger(s),

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.

Wij gebruiken op school Parro! Doe je met ons mee?
Deze week ontvangt u van Sandra Menks een e-mail
zodat u ook Parro kunt gebruiken. Deze app geeft ons
veel voordelen.

Altijd op de hoogte.
Het wordt voor ons heel makkelijk om u op de hoogte
te houden. Berichten komen direct aan én kun je - in
tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken!

Bekijk de leukste momenten van uw kind.
Wij kunnen (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje
heel eenvoudig de leukste foto’s met u delen. Geniet
mee met de leukste avonturen van uw kind.

ACTIVITEITEN MET DE
KINDEREN

Direct contact met onze school.
Wij hebben hiermee één plek in handen om met u
(privé) en met alle andere ouders te communiceren.
Wij kunnen via Parro direct contact hebben.

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:

Veilig & privé
Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen
schoolomgeving. Via Parro kun je aangeven waar
foto’s van jouw kind gedeeld mogen worden.
Wil je meer weten? Lees dan verder op
www.parro.com/ouders
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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 Skulpe presenteert
U bent vanaf 10.00 uur van harte welkom en wordt
ontvangen met koffie of thee.
Vanaf 10.15 uur is er gelegenheid om de klassen in te
gaan en daar de werkjes van uw kind(eren) te
bekijken. De kinderen zullen ook het één en ander
over de gemaakte afspraken in de klas en het
LeerKRACHT bord vertellen.

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.

Rond 11.00 uur gaan we in een grote optocht richting
een tent bij het museum.
Het Museum Hindeloopen bestaat 100 jaar en het is
feest! Het museum heeft alle kinderen (en ouders)
uitgenodigd.

Kwink

Alle kinderen mogen daarom deze vrijdag verkleed op
school komen als iemand die vroeger naar het
museum is geweest. Er komen namelijk al 100 jaar
lang mensen naar het museum toe.

Met ingang van dit schooljaar hebben wij een nieuwe
methode voor sociaal-emotioneel leren. De methode
heet Kwink.
Kwink biedt een ouderbrief aan met informatie over
de lessen die op school plaatsvinden.

In de tent bij het museum zullen de kinderen enkele
dingen in de Hylper taal presenteren en bieden wij het
museum enkele “cadeau’s” aan in verband met het
100-jarig bestaan.

U kunt de eerste ouderbrief als bijlage vinden op de
website onder het kopje nieuwsbrieven.

Lytse bieb

Gouden Weken

Dinsdag 10 september kunnen de kinderen weer
boeken lenen in de Lytse Bieb van school. Elke week
zit er weer een vrijwilliger klaar voor de kinderen.
Alie, Mirjam, Diana, Jennie, Mayke, Sylvia van Elselo
fijn dat jullie weer een schooljaar klaar willen staan
voor onze kinderen.

De eerste week zit erop en de eerste afspraken met
betrekking tot een veilig en prettig klimaat op school
zijn samen met de kinderen gemaakt.
Komende week vinden de startgesprekken samen met
u en uw kind(eren) plaats.
Heeft u zich al ingeschreven?
De lijst hangt op het prikbord.
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 3, woensdag
4 en donderdag 5 september.

Stagiaires

Dinsdag 10 september bent u vanaf 13.30 uur van
harte welkom om in de gymzaal naar de resultaten
van de legobouwwerken te komen kijken.

Wij hebben dit schooljaar twee stagiaires op De
Skulpe.
Gelke Broersma is een derde jaars stagiaire. Hij komt
vanaf 12 september in groep 1 en 2 stagelopen.

De afsluiting van de Gouden Weken is vrijdag 20
september met een speciale Skulpe presenteert.

Lisa Douma is een eerste jaars stagiaire. Zij komt de
komende periode stagelopen in groep 5 en 6.
In de oktober nieuwsbrief stellen zij zich nader aan u
voor.
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HAAIENTANDEN

Dierenmarkt 4 oktober
Atlanta van elf heeft een
waanzinnig plan: ze wil in 24 uur
rond het IJsselmeer fietsen. Voor
de belangrijkste tocht van haar
leven heeft ze twaalf
boterhammen nodig, vier
bananen, een nachtbeugel en
kerstverlichting. Opgeven kan
niet, dan gaat alles mis. Ze is pas
net begonnen als ze keihard tegen de fiets van Finley
knalt. Finley is even oud als Atlanta, Hij is vrolijk,
grappig én mysterieus: hij is weggelopen van huis,
maar heeft niks meegenomen. In zijn zak zitten alleen
twee haaientanden … Heeft Atlanta pech dat ze hem
ontmoet, of juist geluk?

Vrijdag 4 oktober is het dierendag.
Om de kinderen in de gelegenheid te stellen om hun
huisdier te laten zien, houden wij op vrijdag 4 oktober
weer een dierenmarkt op het plein.
De kinderen zijn vanaf 8.15 uur t/m 8.45 uur van harte
welkom op het plein met hun huisdier. In verband met
allergieën mogen de dieren niet in school.
Kinderen passen op het schoolplein zelf op hun dier.
Kinderen die geen dieren mee nemen, mogen ook een
foto of knuffel meenemen.
Het is dierendag óók voor de dieren, weet u dat uw
(huis)dier drukte en andere dieren/kinderen niet op
prijs stelt, dan is het beter om het dier thuis te
houden. Hoe leuk het ook klinkt, het welzijn van "kind
en dier" staan voorop.

SCHRIJVER: ANNA WOLTZ
Anna Woltz begon haar schrijverscarrière op
vijftienjarige leeftijd toen ze een jaar lang columns
schreef voor de Volkskrant over haar leven op school.
In 2002 kwam haar eerste kinderboek uit: Alles kookt
over (Leopold). Na haar studie Geschiedenis in Leiden
werd Anna fulltime schrijfster en heeft sindsdien meer
dan 22 boeken op haar naam staan. Mijn bijzonder
rare week met Tess (Querido, 2013) werd bekroond
met Vlag en Wimpel door de Griffeljury. Het boek
wordt ook verfilmd en verschijnt in 2019 in de
bioscoop. Honderd uur nacht (Querido, 2014) is
bekroond met de Nienke van Hichtum-prijs. Gips
(Querido, 2015) werd bekroond met De Gouden
Griffel 2016, in december verschijnt de gelijknamige
jeugdserie op televisie. Alaska (Querido, 2016) kreeg
een Zilveren Griffel. Boeken van Anna Woltz zijn
vertaald in het Chinees, Deens, Duits, Engels, Ests,
Frans, Hongaars, Japans, Lets, Noors, Russisch,
Sloveens, Servisch, Pools, Taiwanees en Tsjechisch.

Om 8.45 uur gaan alle huisdieren weer met de
ouders- en/of verzorgers of oppas mee naar huis.

Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek met
als thema: Reis mee.
De Kinderboekenweek is van woensdag 2 oktober
t/m zondag 13 oktober.
Op De Skulpe werken we nog 1 week langer aan het
thema van de Kinderboekenweek. Wij zullen de
Kinderboekenweek op vrijdag 18 oktober afsluiten
met een De Skulpe presenteert.
Tijdens de openingsactiviteit zullen alle groepen de
kerntitels, behorende bij het thema van de
Kinderboekenweek, aangeboden krijgen.
KINDERBOEKENWEEKGESCHENK
CADEAU VAN JE BOEKVERKOPER

PRENTENBOEK VAN DE KINDERBOEKENWEEK

Anna Woltz schrijft al meer dan de helft van haar
leven en wint de ene prijs na de andere. Speciaal voor
de Kinderboekenweek schreef ze Haaientanden.

EEN HEERLIJK KIJKVERHAAL VOOR DE KLEINTJES
André het astronautje op zoek naar Laika is tijdens
de Kinderboekenweek verkrijgbaar voor €7,25.
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ANDRÉ HET ASTRONAUTJE OP ZOEK NAAR LAIKA
Help! Laika is er met een
raket vandoor! Vinden
André het astronautje
en Valentina hun liefste
hond ooit terug in dat
grote heelal? Hoe
komen ze daar eigenlijk
zonder raket? Samen
met Astromuis bedenkt
het duo een slim plan
waarvan niet alleen
Laika heel blij zal
worden…

Jongbloed. Natascha Stenverts werk is internationaal
uitgegeven en werd op wereldwijde exposities
getoond, onder andere in België, China, Denemarken,
Frankrijk, Italië, Korea en Singapore.

Oproep leuke boeken
We zijn altijd op zoek naar leuke kinderboeken. Mocht
u nog wat mooie boeken hebben liggen, we houden
ons aanbevolen voor de klassenbibliotheek.
Leesboeken, prentenboeken, kindertijdschriften,
boeken met wereld oriënterende onderwerpen,
sprookjes e.d.

ANDRÉ KUIPERS
Toen André Kuipers twaalf jaar was en
sciencefictionboekjes van zijn oma kreeg wist hij het
zeker: ooit zou hij zelf de aarde vanuit de ruimte
bekijken. Na een studie geneeskunde werd hij in 1998
door ESA geselecteerd als astronaut en opgenomen in
het Europese astronautencorps. Na jaren van training
vloog hij in 2004 zijn eerste missie naar het
internationale ruimtestation ISS. Kuipers was de
tweede Nederlandse astronaut die de ruimte inging.
Missie DELTA duurde elf dagen. Op 21 december 2011
verliet hij de aarde opnieuw voor een verblijf van 193
dagen.
Tijdens de langste Europese ruimtevlucht ooit, schreef
Kuipers het prentenboek, André het astronautje
(Moon, 2012), voor zijn kinderen. Hierna volgde nog
drie prentenboeken van André het astronautje, die hij
samen met illustrator Natascha Stenvert maakte.
Afgelopen september kwam André het astronautje;
hoe word je astronaut? uit (Fontaine, 2018).

Verjaardagen
9 aug
13 aug
13 aug
15 aug
16 aug
17 aug
20 aug.
6 sept.
8 sept.
12 sept.
16 sept.
17 sept.
19 sept.
21 sept.
21 sept.
21 sept.
23 sept.
5 okt.
5 okt.

NATASCHA STENVERT
Natascha Stenvert wist al op jonge leeftijd dat ze naar
de kunstacademie wilde, in Groningen behaalde ze
dan ook haar diploma. Nadat in 1998 haar werk
tentoongesteld werd op de Kinderboekenbeurs in
Bologna (Italië), ging haar werk de hele wereld over.
In 2005 verscheen het eerste Kolletje-boek (Moon) en
ook de Kolletje en Dirk-serie (Luitingh Sijthoff) maakte
zij samen met schrijver Pieter Feller. De verhaaltjes
met kleurrijke illustraties van Kolletje warden
bekroond met de Pluim van de Maand (2005).
Bramenjam (Moon, 2010) is het eerste prentenboek
dat Stenvert helemaal alleen maakte. Dit boek stond
in de Prentenboeken TopTien van De Nationale
Voorleesdagen 2012. Sinds 2012 maakt zij samen met
astronaut André Kuipers de André het astronautjeprentenboeken. Op dit moment werkt zij aan een
nieuwe serie Vinnie en Flos samen met auteur Marte

Esmee Medendorp
Anna van Middelaar
Riemer Schippers
Daan Bokma
Merle Hobma
Femke de Jong
Fenna van Elselo
Ayanda Hasan
Laura van der Wei
Tygo Hindriks
Eelke Mulder
Djem van der Leeden
Benjamin Eekma
Lieve Ruiter
Daan van Lierde
Ymkje Munniksma
Damian Hindriks
Stacey Vonk
Niek Amsterdam

Allen nog en alvast van harte gefeliciteerd!
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gr. 4
gr. 7
gr. 2
gr. 5
gr. 5
gr. 7
gr. 1
gr. 2
gr. 5
gr. 2
gr. 4
gr. 2
gr. 3
gr. 5
gr. 6
gr. 7
gr. 4
gr. 5
gr. 6

AGENDA
3 t/m
5 sept.
3 t/m
8 sept.
10 sept.
20 sept.

24 sept.
1 t/m
6 okt.
2 t/m
13 okt.
4 okt.
18 okt.

Startgesprekken in het kader van de
Gouden Weken. U kunt nog intekenen.
Oud papier container staat voor u klaar.
Vanaf 13.30 uur Lego bouwwerken
bekijken
Museum Hindeloopen 100 jaar
Speciale Skulpe presenteert vanaf 10.00
uur in de middenruimte op school
Ontruimingsoefening
Oud papier container staat voor u klaar.
Kinderboekenweek met als thema:
Reis mee.
Dierenmarkt op het plein
8.15 uur t/m 8.45 uur
De Skulpe presenteert groep 1 t/m 8
Vanaf 11.15 uur
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