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Beste lezer,

De eerste drie weken van het schooljaar, de zogenaamde gouden weken, zitten er op. Vrijdag
4 september hebben we deze afgesloten met de juffen/meesterdag. Wat was het fijn om weer eens
iets groep doorbrekend met de kinderen te doen. Het ligt in de planning om ook met de
Kinderboekenweek weer iets gezamenlijks met de groepen te doen. Woensdag 30 september is de
start van de Kinderenboekenweek. U hoort hier binnenkort via de Parro app meer van.
Team De Skulpe

NIEUWS UIT DE GROEPEN
(Adres)wijzigingen
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 8 september t/m zondag 13 september
Oktober
van dinsdag 6 oktober t/m zondag 11 oktober

En

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.

Afmelden bij ziekte e.d. telefonisch
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.

Extra vrije dagen

Juf Dorine
Beste ouders/ verzorgers van de kinderen van De
Skulpe,

Het komende schooljaar hebben de kinderen een
aantal dagen/dagdelen extra vrij in verband met
studiedagen van de leerkrachten.
De volgende dagen/dagdelen kunt u alvast op uw
kalender noteren:

Mijn naam is Dorine Lyckama à Nijeholt, op de dag dat
ik dit stukje schrijf word ik 47 jaar.
Ik ben getrouwd met Romke Lycklama à Nijeholt, een
naam die een aantal van jullie niet helemaal vreemd
in de oren klinkt. En… inderdaad is het familie.
Romke en ik wonen op een boerderij in Bolsward.
Samen hebben we 3 kinderen, Augustinus (16 jaar),
Anna (14 jaar) en Tinco (12 jaar).
Mijn hobby’s zijn lezen, saxofoon spelen en wandelen.

Donderdagmiddag 5 november - kinderen vanaf
12.00 uur vrij i.v.m. studiemiddag
Dinsdag 9 februari – kinderen de hele dag vrij i.v.m.
studiedag team
Maandag 21 juni – kinderen de hele dag vrij i.v.m.
studiedag team
Naast de vakanties en andere vrije dagen zijn er nog
marge-uren voor andere activiteiten en eventuele
calamiteiten. Wij laten u, voor zover mogelijk, ruim
van te voren weten wanneer de kinderen extra vrij
zijn

Ik kom al jaren op De Skulpe als Remedial Teacher en
Kindercoach. Hierbij mag ik kinderen helpen die wat
extra ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied
van taal, spelling, rekenen of sociaal emotioneel.
Daarnaast heb ik ook mijn onderwijsbevoegdheid. De
afgelopen 2 jaar heb ik naast het werk in mijn eigen
praktijk invalwerk gedaan op de Meiboom in de
groepen 8 en 5/6. Daar kwam voor de zomervakantie
een eind aan. Jella vertelde mij dat er eigenlijk nog
een vervanger voor Tineke nodig was voor de vrijdag
in groep 8. Jella vroeg of ik dit eventueel zou willen
doen. En ik heb ja gezegd.

Even voorstellen…
Juf Rianne
Mijn naam is Rianne Speerstra
en ik woon in Winsum (frl),
2 jaar geleden getrouwd met
Jelte. Wij hebben 3 kinderen,
Nienke (10), Jitse (8) en Brecht
(6).

In 2009 ben ik met mijn eigen praktijk begonnen.
Daarvoor heb ik 10 jaar op SBO de ‘Sudwester’ in
Sneek gewerkt. En van 1997 tot 2000 heb ik 3 jaar in
Kûbaard gewerkt op ‘De Reinbôge’. Daar heb ik voor
de groepen 6/7/8 gestaan. Toen ik naar de
‘Sudwester’ ben gegaan, heeft Jeroen mijn groep daar
overgenomen. Daarom vind ik het hartstikke leuk en
ook best bijzonder, dat ik nu de groep samen met
Jeroen mag doen. Ik heb er veel zin in en wie weet tot
ziens!

Vorig schooljaar werkte ik als leerkracht van groep 4
op OBS it Bynt in Winsum, 4 ochtenden in de week
heb ik de vakken rekenen, taal en spelling gegeven.
In de laatste week van vorig schooljaar kwam de
vacature voorbij van De Skulpe in Hindeloopen. Een
vacature die goed past bij mijn situatie, jonge
kinderen + een man die doordeweeks vaak weg is. 1x
in de week op donderdag kom ik werken op de
Skulpe. Afgelopen donderdag heb ik al een leuke dag
in groep 1/2 gehad, aanstaande donderdag sta ik voor
groep 3/4, daarna 5/6 en tot slot groep 7/8. En dan
begint het weer opnieuw. Uw kind zal mij dus 1x in de
4 weken als juf hebben. We gaan er een mooie tijd
van maken!

Met vriendelijke groeten,
Dorine

Levensbeschouwelijke vorming
Trefwoord heeft in week 37 t/m 39 (7 t/m 25
september) als thema: Respecteren
Het gaat over waarderen, naleven, in ere houden.
Respecteren van dingen, natuur, mensen. Respect
voor leefregels.
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aandacht staat. De zeven afspraken, die wij op De
Skulpe gemaakt hebben, zijn:

Renovatie wc’s
Tijdens de zomervakantie zijn alle wc ’s op De Skulpe
flink onder handen genomen. De wc ’s zijn volledig
gestript. Van vloer tot tegels en pot.
De wc ’s zien er nu weer spik en span uit. Het leek zo
anders dat een van de kleuters de eerste schooldag
vroeg: “Welke deur moet ik?”
De verlichting gaat automatisch aan en uit. We
hebben mooie, nieuwe tegelwanden en hangwcpotten gekregen en er liggen prachtige gietvloeren in.
Deze zijn veel beter schoon te houden. Een dik
pluspunt. We kunnen weer jaren vooruit.

• 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 ook de lessen van Kwink
gevolgd. Kwink is een methode voor sociaal
emotionele ontwikkeling en richt zicht ook het
vormen van een prettige groep.
In september staan de onderdelen positief
communiceren en de oversteektechniek centraal
tijdens de Kwink lessen.

ACTIVITEITEN MET DE
KINDEREN
Kunstweken
De Gouden Weken stonden in alle groepen in het
teken van kunst. Iedere groep werkte aan een
schilder. In de augustus nieuwsbrief hebben wij u
geïnformeerd over een persoonlijk museum op
internet.

De school- en klassenafspraken worden gekoppeld
aan Kwink en hebben deze periode meer de aandacht
dan de overige school- klassenafspraken.

Aan het persoonlijk museum op internet zitten nogal
wat haken en ogen kwamen wij gaandeweg het
project achter. Dit heeft o.a. te maken met de AVG
wet. Wij hebben daarom besloten niet mee te doen
aan dit digitaal museum via het project kunstweken.

Kwink: Positief communiceren samen met de schoolen klassenafspraak: We luisteren naar elkaar en We
doen allemaal ons best.
Kwink: De oversteektechniek samen met de school-en
klassenafspraak: We lossen ruzie samen goed op.

Natuurlijk willen wij het project kunst nog wel goed
afronden met de kinderen.

Meesters en juffendag

We zullen de kinderen nu vragen of het kunstwerk
wat zij gemaakt hebben over de betreffende schilder
gepubliceerd mag worden op onze eigen kanalen. De
kunstwerken zullen dan of via Parro of via de website
tentoongesteld worden. Wij houden u op de hoogte!

Wat een leuke verassingen en attenties op onze
“Meesters en Juffendag” We zijn de dag begonnen
met het zingen van het verjaardagsliedjes. Daarna zijn
de kinderen (groep doorbrekend) in groepjes van 7
verdeeld om een speurtocht te gaan lopen door onze
buurt onder leiding van Anke Wassink of juf Lotte.

Afspraken in de klas/op het plein

De kinderen die op school achterbleven mochten met
elkaar gezelschapspellen spelen. Wat een leuke
spellen hadden de kinderen mee: Mijn eerste doolhof,
Junior Monopoly, De toren van Pisa, memorie,
ganzenbordspellen, Pantomine, Mens-Erger-Je-Niet,
e.d. Er was genoeg tijd om de spellen te spelen en om
de gouden weken met elkaar af te sluiten.
Hartelijk dank voor deze mooie dag.

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
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Kinderboekenweek
Dag van de duurzaamheid

De Kinderboekenweek start dit jaar op woensdag
30 september en duurt tot en met vrijdag 9 oktober.
Het thema is dit jaar: En toen?

Vrijdag 9 oktober is het de dag van de duurzaamheid.
We zullen hier met alle scholen van Gearhing
aandacht aan besteden. Hoe de dag er precies uit zal
zien en ingevuld gaat worden is nog niet bekend. De
voorbereiding hiervoor is nog in volle gang.

Tijdens de Kinderboekenweek® 2020 gaan we terug in
de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven,
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees
spannende verhalen over ridders, verplaats je in
oorlogstijd of kom van alles te weten over de
Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te
ontdekken. Verken werelden uit het verleden door
het lezen van boeken!

De Skulpe presenteert
Vrijdag 9 oktober zouden we normaal gesproken de
eerste Skulpe presenteert in de planning hebben. Het
zou een presentatie afsluiting Kinderboekenweek/
Dag van de duurzaamheid zijn. Een Skulpe presenteert
waarbij alle ouders/verzorgers van alle groepen
uitgenodigd zouden worden. Helaas, dat kan nu niet!

KINDERBOEKENWEEKGESCHENK
Het Kinderboekenweekgeschenk De diamant van
Banjarmasin is geschreven door Arend van Dam.

Natuurlijk zullen wij wel met de kinderen de
Kinderboekenweek/Dag van de duurzaamheid
afsluiten.

U kunt hem kennen van zijn boek De reis van Syntax
Bosselman: Verhalen over de slavernij. Met dit boek
won hij de Archeon Thea Beckmanprijs 2018 en een
Zilveren Griffel in 2019. Ook De bromvliegzwaan en
andere verhalen over onze taal viel dat jaar in de
prijzen: in 2019 werd het boek bekroond met een Vlag
en Wimpel én met een Zilveren Penseel voor de
illustrator, Anne Stalinski.
U krijgt het Kinderboekenweekgeschenk cadeau van
uw boekhandelaar bij aankoop €12,50 aan
kinderboeken.

We zijn aan het nadenken hoe wij u bij de afsluitende
activiteiten kunnen betrekken.
U hoort het nog van ons.

Lytse Bieb

PRENTENBOEK VAN DE KINDERBOEKENWEEK
De maker van het Prentenboek van de
Kinderboekenweek Tweeling is Mylo Freeman.

Anke Wassink heeft de Lytse Bieb uitleen eerst op de
vrijdagochtenden opgestart, omdat er nog geen
ouders in school mogen komen. Fijn Anke! Dank je
wel daarvoor en we hopen dat je ons hier voorlopig
nog bij wilt ondersteunen.
Binnenkort kunnen de vrijwilligers van de Lytse Bieb
school ook weer in om de uitleen te verzorgen, mits
klachtenvrij. Vooraf zal gevraagd worden om een
triage formulier in te vullen.

U kunt haar kennen van haar boeken over het
donkere prinsesje Arabella.
Het prentenboek is vanaf de eerste dag van de
Kinderboekenweek te koop voor € 7,25.
We zullen op woensdag 30 september met alle
kinderen een gezamenlijke opening van de
Kinderboekenweek doen en hopen deze op vrijdag
9 oktober op een leuke manier af te sluiten.

De uitleen van de Lytse Bieb is met ingang van dit
schooljaar naar de vrijdagochtend gegaan. Door de
wisseling van dinsdagmiddag naar de vrijdagochtend
zijn wij enkele vrijwilligers voor de bieb uitleen “kwijt”
geraakt.
De ouders die door de wisseling van het
uitleenmoment moesten stoppen, willen wij hierbij
nogmaals hartelijk danken voor de inzet van de
afgelopen jaren.

Twee leerkrachten zijn druk met de voorbereiding van
de Kinderboekenweek. Op een later moment zult u via
de Parro app meer informatie krijgen over de opening
en afsluiting Kinderboekenweek.
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Voor de vrijdagochtend uitleen zouden er nog wel
enkele vrijwilligers bij kunnen. De groep wordt dan
weer wat groter en u hoeft dan minder beurten per
schooljaar te draaien.
Dus hierbij een oproep:
Mocht u op vrijdagochtend van 8.20 tot ongeveer
9.00/9.15 uur tijd hebben en lijkt u de uitleen van de
Lytse Bieb wel wat, dan kunt u zich melden bij juf
Anke. Dit kan telefonisch, via de mail of Parro app.

8 sept.
13 sept.
30 sept.
9 okt.
9 okt.

AMV muzieklessen

6 okt.
11 okt.
5 nov.

Groep 3 en 4 is afgelopen donderdag 3 september
gestart met muziekles/AMV. Deze lessen worden
gegeven door meester Guus Pieksma van de
muziekschool in Sneek. Om de twee weken zal hij drie
kwartier lesgeven over instrumenten en leren de
kinderen nieuwe liedjes. De kinderen hebben de
eerste les getrommeld met drumstokken en een
onderzetter. Hierbij was er aandacht voor het tikken
van de klankgroepen van woorden en namen. Ook
hebben we al een deel van een nieuw lied geoefend,
“Wat Zie Ik daar?”.
Meester Guus, welkom op De Skulpe.

9 febr.
21 juni

Leerlingenraad
De eerst bijeenkomst met de leerlingenraad heeft
inmiddels plaatsgevonden.
We hebben met elkaar besloten dat dezelfde
leerlingen als vorig jaar in de leerlingenraad zitten,
omdat de kinderen vorig jaar in verband met de
corona weinig konden betekenen voor de kinderen
van de school.
Benthe Hobma, Fenna Stallmann, Amy Kruis zitten in
de leerlingenraad. Esmee Medendorp is er dit
schooljaar nieuw in gekozen omdat één van de vier
leden van vorig jaar de school verlaten heeft.
De leerlingenraad had net voor de lock-down inging
besloten dat er wat nieuw spelmateriaal bij zou
mogen komen. Na de zomervakantie is daad bij woord
gevoegd en voor € 250,- uit het oud papier geld aan
nieuw materiaal besteld.
In de volgende nieuwsbrief kunt u een verslag van de
leerlingenraad lezen.
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De oud papier container staat klaar
Start Kinderboekenweek team en
kinderen
Dag van de duurzaamheid
Afsluiting Kinderboekenweek team en
kinderen
De oud papier container staat klaar
Kinderen vanaf 12.00 uur vrij studiemiddag team
Kinderen de hele dag vrij - studiedag
team
Kinderen de hele dag vrij - studiedag
team

