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THE

Beste lezer,

Deze keer een korte nieuwsbrief. Helaas is er geen Sinterklaas intocht op de haven. Jammer, maar het
is nu even niet anders. De Sinterklaascommissie heeft u intussen geïnformeerd over hoe zaterdag 4
december eruit komt te zien.
Ook in deze nieuwsbrief een update over de kerstviering. Helaas mogen er geen ouders bij de vieringen
aanwezig zijn, daarom hebben we de kerstmusical gecanceld. Er is, denken wij, in overleg met de
ouderraad een mooi alternatief bedacht. U leest hierover in deze nieuwsbrief.
Team De Skulpe

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

NIEUWS UIT DE OUDERRAAD
Vrijwillige ouderbijdrage.
In september hebben wij u een mail met een rekening
voor de vrijwillige ouderbijdrage gestuurd. De
vrijwillige bijdrage is € 10,- per schooljaar. We zien dat
veel ouders/verzorgers deze bijdrage al hebben
overgemaakt. Fijn! Deze bijdrage gebruiken wij om
activiteiten voor de kinderen te organiseren. De
eerste activiteit is al geweest, dat was de pompoenen
speurtocht op donderdag 28 oktober. Ook tijdens de
kerstperiode zet de ouderraad zich in voor de
kinderen. U leest dit bij het kopje Kerst.
Het zou kunnen zijn dat u de rekening hebt gemist en
dat u nu, na het lezen van dit stukje denkt, oei dat
tientje wil ik nog wel betalen om activiteiten voor de
kinderen te organiseren. Dan verwijzen wij u naar de
bijlage bij deze nieuwsbrief voor de gegevens van de

ouderraad. We hebben de rekening nog even
toegevoegd.
Nieuw lid voor de ouderraad.
Inge van Elselo heeft aangegeven om plaats te willen
nemen in de ouderraad. Heel fijn, Inge!
Van harte welkom.
Rachel, Annie, Carolien en Marjolein

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.

kinderen hoeven dus zelf niets voor de ochtend mee
te nemen.
Wel nemen de kinderen zoals gewoonlijk het fruit en
drinken mee voor de ochtendpauze en het trommeltje
en de beker voor de lunch.

Hoe kun je hoofdluis voorkomen
Wekelijks controleren op hoofdluis 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.

Na het kerstontbijt zullen de leerkrachten er verder
een gezellige dag van maken in de eigen groepen.

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.

De kerststukjes materialen en het kerstontbijt wordt
bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage.
Mocht u de bijdrage nog niet betaald hebben en u
denkt nu die €10,- wil ik nog wel overmaken, dan kan
dat nog.
De rekening is in de bijlage nog een keer toegevoegd.

Mocht u hoofdluis constateren dan graag uw
kind(eren) behandelen en daarna pas naar school.
Wilt u bij constatering van hoofdluis school ook even
inlichten? Wij kunnen dan alle ouders/verzorgers even
informeren.

Voor uw agenda
Vrijdag 4 februari heeft het team van De Skulpe nog
een studiedag in de planning staan. Alle kinderen zijn
deze dag vrij.
Noteert u deze dag alvast in uw agenda?

Kerst - Geen kerstmusical
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om de
geplande kerstmusical te cancelen.
Wegens de aangescherpte coronamaatregelen was
het organisatorisch niet meer voor ons te realiseren.

Levensbeschouwelijke vorming
In week 48 t/m 49 (29 november t/m 10 december) is
het thema van Trefwoord: Zie je het?
Het gaat over tekenen zien en begrijpen van wat nog
niet is. Over oog hebben voor de signalen van een
toekomst van vrede en rechtvaardigheid.

Dinsdag jl. hebben wij met de ouderraad overleg
gehad over hoe wij de kinderen toch een mooi
kerstfeest kunnen bieden in de eigen groepen.
Kerststukjes maken voor ouderen.
Alle kinderen van school gaan een kerststukje maken.
De kerststukjes zullen bij de oudste bewoners van
Hylpen worden gebracht.
Groep 1/2 en 3/4 gaan op dinsdagmiddag 14
december in de eigen klas met de eigen leerkracht
met de kerststukjes aan de slag.
Groep 5/6 en groep 7/8 zullen op vrijdagmiddag 17
december kerststukjes maken tijdens het
handenarbeid moment.
De ouderraad zorgt voor onder andere de oase en
kleine versierspulletjes. Mogelijk komt er in Parro nog
een oproepje om ook spulletjes van thuis mee te
nemen.

Week 50 en 51 (13 t/m 24 december) heeft als thema:
Verrassend
Het gaat over hoe we omgaan met verrassingen in ons
leven. En wat het betekent om elkaar te kunnen
verrassen.

ACTIVITEITEN MET DE
KINDEREN
Afspraken in de klas/op het plein

Kerstontbijt op donderdag 23 december
Donderdag 23 december komen alle kinderen naar
school en gaan de leerkrachten ’s ochtends met de
kinderen in de eigen groepen ontbijten. Het
kerstontbijt wordt verzorgd door de ouderraad. De

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.
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De zeven afspraken, die wij op De Skulpe gemaakt
hebben, zijn:
• 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

AGENDA
3 dec.
4 dec.

6 dec.

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.

14 dec.
17 dec.
23 dec.

In de maand december is er in de lessen van Kwink
aandacht voor: Omgaan met (heftige) emoties en
technieken om rustig te worden.

24 dec.
4 febr.

Vrijdag 3 december
Vrijdag 3 december maken we er in de eigen groepen
een feestelijke dag van.
Groep 1 /2 en groep 3/4 zullen om de beurt o.a.
Pietengym hebben in de gymzaal.
De kinderen mogen daarom deze dag hun Pieten of
Sint pak aan of meenemen. Willen de kinderen in een
ander feestelijke kleding naar school komen, dat mag
ook!
Verder wordt de dag ingevuld in de klassen met
spelletjes, zingen, een verhaaltje enz.
De groepen 5 t/m 8 hebben deze dag hun
surprisefeest.
De eerste surprises staan inmiddels in de
middenruimte. Er zitten weer prachtige creaties bij.
Het ziet er al feestelijk uit in de middenruimte.
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Sintfeest in de eigen groepen.
Sintfeest Hylpen.
Sinterklaas en zijn Pieten komen bij de
kinderen van groep 1 t/m 6 bij de deur
thuis.
Alle kinderen vrij.
Studiedag voor het team.
Groep 1 t/m 4 maakt kerststukjes in de
eigen klas.
Groep 5 t/m 8 maakt kerststukjes in de
eigen groepen
Feestelijke dag in eigen klassen te starten
met een Kerstontbijt.
De ouderraad verzorgt dit ontbijt.
’s Middags 12.00 uur alle groepen naar
huis en start vakantie.
Voor uw agenda - Alle kinderen vrij.
Studiedag voor het team.

