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THE

Beste lezer,

We proberen zo goed mogelijk alle groepen draaiende te houden nu de corona aardig heeft
toegeslagen op De Skulpe. Wat is het fijn dat collega’s voor een keer willen switchen van werkdagen of
extra willen werken. Zo kunnen we de meeste groepen bemannen en op school houden. Vanwege de
corona zullen we de rapportgesprekken dan ook telefonisch met u voeren en hebben we de
meester/juffendag uit moeten stellen. Meer hierover in deze nieuwsbrief.
Team De Skulpe

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

Hoe kun je hoofdluis voorkomen

MEDEDELINGEN

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.

(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.

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.

ACTIVITEITEN MET DE
KINDEREN

10 minuten rapport gesprekken
Vrijdag 11 februari zullen de kinderen het rapport
mee naar huis krijgen.

Afspraken in de klas/op het plein

De rapport gesprekken stonden gepland voor
maandag 14 februari en dinsdag 15 februari.
We hebben daar aan toegevoegd woensdag 16
februari en donderdag 17 februari, dit omdat we de
gesprekken vanwege de corona toch nog een keer
telefonisch met u zullen doen.

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:

Dinsdag 8 februari krijgt u via Parro een push up
berichtje om in te tekenen voor deze gesprekken.
Groep 1/2 houdt de gesprekken op maandag en
woensdag
Groep 3/4 houdt de gesprekken op dinsdag en
woensdag.
Groep 5/6 houdt de gesprekken op maandag en
donderdag.
Groep 7/8 houdt de gesprekken op dinsdag en
donderdag.

• 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.

Mocht u op de genoemde dagen niet in de
gelegenheid zijn om in te schrijven voor het
rapportgesprek, dan kunt u even contact opnemen
met de leerkracht van uw kind(eren) om een
passende afspraak te maken.

Voorjaarsvakantie

In de maand februari/maart is er in de lessen van
Kwink aandacht voor:
Van 7 t/m 18 februari gaat het over: Besef van jezelf.
De kinderen leren helpende gedachtes gebruiken als
iets niet lukt.
Van 28 februari t/m 11 maart gaat het over: Besef van
de ander. In de onderbouw richten de lessen zich op
sorry zeggen en in de midden-en bovenbouw gaan de
lessen over: Onhandig gedrag, en dan?

De voorjaarsvakantie is van maandag 21 februari tot
en met vrijdag 25 februari.
Wij wensen u en uw kind(eren) alvast een goede week
toe.

Levensbeschouwelijke vorming
In week 6 en 7 (7 februari t/m 18 februari) heeft
Trefwoord als thema: Bewonderen.
Het gaat over wat bewondering oproept en ons
vermogen tot verwondering. Over wat bewondering
van mensen kan betekenen. Over het wonder van het
kleine en kwetsbare.

Meester/juffendag
De meester/juffendag hadden we in de planning staan
voor vrijdag 18 februari. We zullen deze uit gaan
stellen omdat het nieuwste protocol voor het
basisonderwijs aangeeft dat de groepen nog niet door
elkaar mogen.

Trefwoord heeft in week 8/9 (wisselweek) en 10
(21 februari t/m 11 maart) als thema: Meedoen.
Het gaat over de uitnodiging om mee te doen; over de
motieven achter de keuze voor engagement of
afzijdigheid.

We verschuiven de meester/juffendag nu naar de
laatste schooldag op donderdag 14 juli.
We hopen er dan met elkaar een geweldig feest van
te maken.
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Rots en Water
De afgelopen periode heeft groep 5/6 rots en water
gevolgd. Gedurende 9 weken kwam Bonnie Wouda
van beweegteam Friesland langs, om de groep enkele
nieuwe dingen bij te brengen. De kinderen hebben
spelenderwijs dingen geleerd over onderwerpen als
pesten, vriendschap, voor jezelf opkomen, sterk in je
schoenen staan, etc. De kinderen hadden altijd erg zin
in de dinsdag, omdat ze dan weer naar juf Bonnie
mochten. Als juf was het ook heel leuk om je groep te
zien groeien. De dingen die we hebben geleerd bij rots
en water, gaan we natuurlijk doorzetten in de klas.
Alle kinderen hebben bij de laatste les een plankje
doorgeslagen, waarop ze hun persoonlijke doel
hadden geschreven. Het was iedereen gelukt!
Iedereen heeft de cursus ook succesvol afgerond, dus
we kregen ook nog een mooi diploma.

Nationale Complimentendag
Dinsdag 1 maart aanstaande is het de nationale
complimentendag.
De 'Nationale Complimentendag' draait om het geven
van oprechte aandacht en het tonen van persoonlijke
waardering. Twee 'zaken' die niet te koop zijn, maar
de mens (juist daarom) wel het diepst raken.
Op school zullen we hier bij stil staan. De kinderen
gaan voor iemand naar keuze een cadeautje maken en
als de kinderen dat zouden willen kunnen ze ook voor
meerdere mensen iets maken.

AGENDA
8 febr.
11 febr.
14 febr.
15 febr.

Neem dinsdag 1 maart 2022 ook een momentje voor
een complimentje!
Toon deze dag eens extra waardering naar vrienden,
vriendinnen, juffen, meesters en natuurlijk…….
naar je familie, want het is heel simpel:
waardeer en je krijgt meer!

16 febr.
17 febr.
21 t/m
25 febr.
1 mrt.

Ga voor meer informatie, gratis waarderingstips en
tools naar www.nationalecomplimentendag.nl
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Intekenen voor de rapportgesprekken via
de Parro app
Rapporten mee naar huis
Telefonische 10 minuten rapport
gesprekken – groep 1/2 en groep 5/6
Telefonische 10 minuten rapport
gesprekken – groep 3/4 en groep 7/8
Telefonische 10 minuten rapport
gesprekken – groep 1/2 en groep 3/4
Telefonische 10 minuten rapport
gesprekken – groep 5/6 en groep 7/8
Voorjaarsvakantie
Complimentendag

