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THE

Beste lezer,

Wat hebben we het getroffen met het weer tijdens de markt ten bate van de Oekraïense
kinderen in Hindeloopen. De kinderen hebben de markt fantastisch geregeld en er is er een
prachtig bedrag opgehaald. De € 1301,20 is inmiddels overgemaakt naar de commissie.
Team De Skulpe

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Hoe kun je hoofdluis voorkomen
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 is verstandig. 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 een
vast moment) op hoofdluis om een besmetting en
verdere verspreiding voor te zijn! Het haar
controleren kun je het beste doen met een stof- of
luizen- en netenkam met plastic tanden.
Mocht u hoofdluis constateren dan graag uw
kind(eren) behandelen en daarna pas naar school.
Wilt u de school ook inlichten bij constatering van
hoofdluis. Wij kunnen dan alle ouders/verzorgers
even informeren.

Paasweekend
De kinderen zijn vrijdag 15 april en maandag 18 april
vrij in verband met het Paasweekend.

Meivakantie
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.

De meivakantie is dit jaar van maandag 25 april t/m
vrijdag 6 mei. Wij wensen u en uw kind(eren) een
fijne vakantie toe.

Hemelvaartweekend
Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei zijn de kinderen
vrij in verband met het Hemelvaartweekend.

In de maand april en mei is er in de lessen van Kwink
aandacht voor:
Keuzes maken.
In de onderbouw gericht op: Een probleem oplossen
door óók naar de ander te luisteren. In de bovenbouw
gericht op: Een win-win situatie creëren.
Besef van jezelf.
In de onderbouw gericht op: Weten wat je al kunt. In
de bovenbouw gericht op: Zelfvertrouwen vergroten.
Besef van de ander.
In de onderbouw en de bovenbouw gericht op:
Emoties met elkaar delen: help de ander Code help!

Levensbeschouwelijke vorming
Het thema van Trefwoord is in week 13 t/m 15
(28 maart t/m 15 april) is: Nieuw leven.
Het gaat over het zien dat iets nieuws begint; over de
ervaring dat het leven zelf vernieuwd kan worden.
In week 16 en 17 (19 t/m 29 april)is het thema van
Trefwoord: Weet je het zeker?
Het gaat over twijfel en zekerheid; over de ruimte om
vragen te stellen en de bereidheid te zoeken.

Project Islam

Na de meivakantie is het thema van Trefwoord in
week 19 t/m 21 (9 t/m 25 mei): Geen zin.
Het gaat over de zin en onzin van wat ons gevraagd
wordt. Over het zoeken naar wat zinvol is en
betekenis heeft.

We hebben met elkaar besloten om het project iets
meer te compacten.
Aanvankelijk zouden we maandag 28 maart starten
met het project. Dit wordt nu maandag 11 april.
Amina, de moeder van Jenda en Ayanda zal in de
groepen 3 t/m 8 komen vertellen over de
gebruiken/rituelen die centraal staan in de Islam.
In de vorige nieuwsbrief werd vermeld dat we het
project op donderdag 21 april af zouden sluiten, dat
wordt nu vrijdag 22 april om 11.30 uur. U kunt vrij
kijken in de klassen. De kinderen van groep 3 t/m 8
zullen eigen werk presenteren.

ACTIVITEITEN MET DE
KINDEREN
Afspraken in de klas/op het plein
Tijdens de Gouden Weken hebben wij de 7 afspraken
die in de klas en op het plein gelden met de kinderen
besproken en uitgewerkt. Het hele schooljaar blijven
deze afspraken onder de aandacht van de kinderen en
leerkrachten.
De zeven afspraken, die wij op De Skulpe gemaakt
hebben, zijn:

Paasactiviteit
Donderdag 14 april heeft de ouderraad in
samenwerking met het team een Paasactiviteit in
petto. Deze keer zullen we een Vossenjacht houden.
De kinderen van groep 7 en 8 zullen “vos” zijn.
De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan in gemengde
groepjes en onder begeleiding van een
ouder/verzorger/leerkracht op zoek naar de “vossen”.
Na de fruitpauze zullen we nog schoolbreed nog gaan
knutselen.

• 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
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10 minuten tussen gesprekken
Dinsdag 19 april en donderdag 21 april hebben wij
tijd ingepland voor de 10 minuten tussen gesprekken.
Deze keer zijn de gesprekken op uitnodiging van de
leerkracht. Als u wordt uitgenodigd, dan ontvangt u
hiervoor op maandagmiddag 11 april in Parro een
pushup berichtje. U kunt dan uw kind(eren) intekenen
via Parro.
De gesprekken vinden weer gewoon op school plaats.
De ouders die nu niet worden uitgenodigd en wel
graag een gesprekje zouden willen mogen dit even
aangeven bij de betreffende leerkracht. Deze
gesprekjes worden dan in overleg op een ander
moment ingepland.

IEP eindtoets groep 8
De IEP eindtoets voor groep 8 is op woensdag 20 en
donderdag 21 april. Zet hem op jongens en meiden!
Wij wensen de kinderen twee goede dagen toe.

AGENDA
14 apr.
15 apr.
18 apr.
19 en
21 apr.
20 en
21 apr.
22 apr.

25 apr.
t/m
6 mei
26 en
27 mei

Vossenjacht en knutselen met de
kinderen
Goede vrijdag - alle kinderen vrij
Maandag 2e Paasdag - alle kinderen vrij
10 minuten tussen gesprekken op
uitnodiging door de leerkracht
IEP eindtoets groep 8
Afsluiting project Islam - 11.30 uur
Vrij kijken in alle klassen
De kinderen van gr. 3 t/m 8 zullen eigen
werk presenteren
Meivakantie
Hemelvaartweekend
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