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THE

Beste lezer,

Team De Skulpe wil alle ouders en kind(eren) een goed en leerzaam 2022 wensen. Gelukkig mogen we
vanaf maandag 10 januari weer naar school. Jella van Seters heeft u in de laatste week van de vakantie
hierover een mail gestuurd. We hopen op een mooi tweede deel van het schooljaar. Wij hebben er weer
zin en zullen starten met de zilveren week. Wat de zilveren week inhoudt kunt u lezen 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
(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.

Fusienieuws
Levensbeschouwelijke vorming

Besturenfusie Gearhing en Odyssee
Gearhing en Odyssee willen per 1 januari hun
bestuurlijke krachten bundelen in een nieuw
samenwerkingsbestuur: KyK. Krêft yn Kollektyf! Daar
staat KyK voor. Een passende naam voor deze
fusieorganisatie, waarin we onze krachten, kennis en
expertise bundelen. Hiermee kunnen we de
onderwijskwaliteit verstevigen, efficiënter inkopen en
zo uiteindelijk meer middelen vrijmaken voor het
onderwijs in de school.

In week 2 t/m 4 (10 t/m 28 januari) is het thema van
Trefwoord: Groeien
Het gaat over groeien in kennis, in mogelijkheden, in
ambities en dromen, over groeien als mens. Over wat
groei doet met mens en wereld, over grenzen aan de
groei.

College van Bestuur
Per 1 januari treedt voor de fusieorganisatie een
nieuwe bestuurder aan, Bram ten Kate. Bram is een
ervaren bestuurder, woonachtig in het noorden. Hij
maakt de overstap van directeur Fontys International
Business School, naar bestuurder in het primair
onderwijs. Bram wordt bestuurder van KyK met ruim
500 medewerkers, 37 scholen voor ruim 3700
leerlingen, verdeeld over vijf gemeenten: Súdwest
Fryslân, Fryske Marren, Leeuwarden, Waadhoeke en
Harlingen.

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:

Stad en platteland
Zowel Gearhing als Odyssee werken vanuit dezelfde
passie: passend onderwijs voor alle leerlingen.
Gearhing heeft haar scholen vooral op het platteland,
Odyssee vooral in de stad. De regio Zuidwest en
Noordwest Friesland is een geheel van stad en
platteland. Een economisch florerend en leefbaar
platteland is van levensbelang voor economisch en
florerende steden. En andersom. Onderwijs is hierbij
een belangrijke factor.

• 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.

Onderwijs
De bestuurlijke fusie tussen Gearhing en Odyssee zal
voor het onderwijs niet direct zichtbaar zijn. De
scholen behouden hun eigen identiteit. Leerlingen en
ouders merken vrijwel geen verschil met de huidige
situatie. Leerkrachten behouden hun eigen school en
groep, maar kunnen straks beter worden ondersteund
en hebben meer kansen voor ontwikkeling en
mobiliteit.

In de maand januari is er in de lessen van Kwink
aandacht voor: Relaties hanteren.
Welke gevoelens horen bij vriendschap en bouwen
aan vriendschap zijn onderwerpen die in de periode
van 10 januari t/m 21 januari centraal staan.
In de periode van 24 januari t/m 4 februari staat
keuzes maken centraal. Het gaat om jouw kompas:
uitleg kunnen geven over eigen handelen.

Met vriendelijke groet,
Namens het fusie coördinatieteam
Marjolein van den Berg en Dineke Nieuwland
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Zilveren week
Nationale Voorleesdagen 2022

In de eerste schoolweek van januari starten we met
de Zilveren week. Het is een vervolg op de
Gouden Weken aan het begin van het
schooljaar. In deze eerste week van januari
staan alle afspraken van onze school en van de
klas centraal. Tijdens de gouden weken
hebben wij de 7 afspraken die in de klas en op
het plein gelden met de kinderen besproken
en uitgewerkt.

'De Nationale Voorleesdagen' zijn een
initiatief van Stichting Lezen en worden in
2022 gehouden van 26 januari t/m 5 februari.
Deze dagen worden georganiseerd om ouders
te stimuleren om voor te gaan lezen.
Het doel van 'De Nationale Voorleesdagen' is
het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet
kunnen lezen, te bevorderen.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het
prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel,
vergroot hun woordenschat en draagt bij aan
hun interactieve vaardigheden. Maar bovenal
bezorgt het hen heel veel plezier!

Blink Wereldoriëntatie/taal
Na de kerstvakantie beginnen we in groep 3 t/m 8 aan
ons derde thema voor wereldoriëntatie.
In groep 3 & 4 gaat het thema "Sterke verhalen" over:
Dino's, Ridders en Kastelen en duiken de kinderen in
het beroemde schilderij/portret van het huilende
jongetje. We gaan een museum maken van oude
spullen.

We zullen in groep 1 en 2 tijdens de voorleesdagen
nog meer voorlezen dan we al doen, maar we vooral
ook oproepen om thuis lekker voor te lezen aan jullie
kind(eren). Voorlezen is niet alleen voor de jongsten.
De oudere kinderen genieten ook nog altijd van
voorlezen.

In groep 5/6 heet het thema "Dit wil ik zeggen" en
gaat over communiceren. Op welke manier
communiceren mensen met elkaar? En hoe brengen
ze hun boodschap over? De kinderen onderzoeken
het in dit thema en ontdekken dat mensen in andere
tijden en werelddelen op verschillende manieren
kunnen communiceren. En dat ze nog wel wat van
dieren kunnen leren.

Juf Froukje van de byb Mar en Fean zorgt ervoor dat
wij de prentenboek top 10 op De Skulpe tot onze
beschikking hebben.

Voorleestips voor ouders/verzorgers
Voorlezen maakt je leuker! Of je nu voor het slapen
gaan een mooi verhaal voorleest of overdag samen
een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen
voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen
een positief effect op woordenschat, spelling en
tekstbegrip .

We gaan brieven schrijven, e-mails versturen, de week
van de poëzie komt voorbij en natuurlijk Valentijnsdag
waarbij we gaan communiceren met liefdesbrieven en
of Valentijnskaarten. We gaan communiceren met
echte postduiven, morse en misschien zelfs met
rooksignalen. Onze teksten die wij gebruiken voor
begrijpend lezen hebben we op het thema aangepast
en ook het onderdeel woordenschat hebben we
gekoppeld aan het thema communiceren. Verder zijn
we nog bezig geweest om te kijken naar een leerzame
excursie die hier bij past en eventuele gastsprekers
voor deze lessen.

Hieronder een aantal tips om het meeste uit dit
speciale kwartiertje te halen:
Een boek kiezen
In de bibliotheek is zoveel keuze aan boeken dat het
soms niet meevalt een geschikt boek te vinden dat op
dat moment past bij de belevingswereld van je kind.
Denk eens aan de volgende situaties: misschien is er
in het gezin een baby op komst, wordt je kind zindelijk
of leert het tanden poetsen. Veel bibliotheken hebben
de boeken per thema bij elkaar staan.

In groep 7 & 8 is het thema: Machtige media. We
gaan kijken naar de communicatie van vroeger en nu.
Welke invloed heeft internet op communiceren en
hoe zorg je er voor dat je privacy gewaarborgd blijft.
We gaan kijken naar nieuwe manieren van
communiceren.

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen
Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos
vaak willen horen en telkens opnieuw weer prachtig
vinden. Bij de eerste keer voorlezen zijn ze geboeid,

Er zijn drie bijlagen toegevoegd. In de bijlage vindt u
per groep nog meer informatie over het thema.
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bij de tweede keer is er het feest der herkenning, bij
de volgende keren krijgen ze oog voor detail en
ontdekken ze steeds weer iets nieuws in de plaatjes.
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft voor
jou niet saai te zijn als je elke keer een ander
onderwerp verzint om het na het voorlezen over te
hebben: het thema, de personages, heeft je kind zelf
wel eens zoiets meegemaakt?

woord te gebruiken. Naderhand kun je ook het
moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt je kind
het woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het
taalgebruik.
Laat uw kind vertellen
Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het
verhaal voorleest. Het gaat erom dat uw kind praat,
dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw
kind heeft een eigen interpretatie over het verhaal en
kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar
kunt u dan weer op ingaan. Zo blijft uw kind
betrokken bij het verhaal. Laat uw kind het verhaal
ook zelf eens navertellen.

Voorleesrituelen
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo
doen wij dat altijd! Ze voelen zich prettig als ze
kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel.
Lees voor op een vertrouwd moment of op een
knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo
weinig mogelijk kans op afleiding. Voorleestijd is de
tijd waarin je samen kunt kijken, luisteren, praten en
lachen.

Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover
na te praten, gaat uw kind het verhaal beter
begrijpen.
Voorbereiding op het voorlezen
Lees de titel van het boek voor en praat met je kind
over de voorkant. Maak het nieuwsgierig naar het
verhaal. Als je de kaft samen bekijkt, kun je samen
bedenken waar het boek over zou kunnen gaan.

Voorlezen met stemmetjes
In prentenboeken staan vaak veel korte
spreekteksten. Het is niet nodig om je extra in te
spannen en met verschillende stemmetjes voor te
lezen. Bij peuters is dat nog niet zo aan de orde. Als je
langzaam voorleest, goed articuleert en je kind tijdens
het voorlezen regelmatig aankijkt, dan tref je vaak
veel beter de toon en zal je kind goed begrijpen wie er
in het boek iets zegt.

Voor nog meer info klik op:
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/

Poëzieweek 2022

Te moeilijk of niet?
Het kan prettig zijn om van anderen titels van
prentenboeken te horen die geschikt zijn voor de
leeftijd van je kind. Dan nog kan het zijn dat je aarzelt
of het boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is.
Misschien helpt het om te weten dat een boek
eigenlijk nét een beetje te moeilijk mag zijn. Als je het
meerdere keren voorleest en je praat samen over het
verhaal, heb je de meeste kans dat je kind door een
boek geboeid wordt.

De poëzieweek is van 27 januari t/m 2 februari.
Ramsey Nasr is het boegbeeld van de Poëzieweek
2022! Het thema van de tiende editie is NATUUR en
heeft als motto deze woorden van Nasr:
‘bloesemingen en overvloed’. We (her)ontdekken de
poëzie in de natuur en de natuur in de poëzie.

Thema: ‘Natuur’
Het voorbije jaar hebben we met zijn allen opnieuw
de natuur ontdekt. Niet zozeer de ver-weg-natuur of
de hoge-bergen-natuur, maar wel de vergeet-menietjes-natuur, de wandel-je-mee-natuur, de hoeveelvlinders-tel-jij-in-jouw-tuin-natuur, de laten-wesamen-over-een-beekje-springen-natuur. We hebben
het avontuur in onze achtertuin herontdekt, de
schoonheid van onze beken en bossen, vogels die we
gisteren niet hoorden, eekhoorns die we niet meer
zagen. We werden weer verliefd op onze vierkante
meter tuin, de geraniums op ons balkon.

Voorspel samen het verhaal
Vraag tijdens het voorlezen aan je kind hoe het
verhaal verder zou kunnen gaan. Door te vragen wat
er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken
kinderen goed na. Hierdoor leren ze in hun dagelijks
leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor
problemen.
Moeilijke woorden
Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan,
worden deze in de context van het verhaal vaak wel
duidelijk. Zo niet, dan kun je jouw kind helpen om het
nieuwe woord te leren door er een plaatje bij aan te
wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend

Tijdens deze Poëzieweek laten we ons verrassen door
lieveheersbeestjeswoorden, door slingerplantzinnen
en varenverzen. We fluisteren gedichten om de dieren
te verwarmen in hun winterslaap, we laten onze
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woorden waaien in de wind. We geven taal aan wat
we belangrijk vinden en willen bewaren. We zingen
luid over een groene toekomst, vol bloesemingen en
overvloed.
Op De Skulpe zullen we in de diverse groepen
aandacht aan poëzie besteden.

10 minuten rapport gesprekken
Vrijdag 11 februari zullen de kinderen het rapport
mee naar huis krijgen.
De rapport gesprekken staan gepland voor maandag
14 februari en dinsdag 15 februari.
Dinsdag 8 februari krijgt u via Parro een push up
berichtje om in te tekenen voor deze gesprekken.
Hoe de gesprekken plaats zullen vinden, live of
telefonisch, kunt u 8 februari lezen in het Parro
berichtje.

AGENDA
10 jan. t/m 14 jan.
26 jan. t/m 5 febr.
27 jan. t/m 2 febr.
4 febr.
11 febr.
14 febr.
15 febr.
18 febr.

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

Zilveren week
Nationale Voorleesdagen
Poëzieweek
Kinderen vrij
Team De Skulpe studiedag
Rapporten mee naar huis
10 minuten rapport
gesprekken
10 minuten rapport
gesprekken
Meester/juffen dag thema Carnaval
o.v.b.
Voorjaarsvakantie
Complimenten dag

5

Ouderblad
Thema 3 Sterke verhalen

Wij starten deze week bij Blink Wereld met het thema Sterke verhalen. In dit thema ontdekken de kinderen
dat je geschiedenis overal om je heen kunt zien, horen en voelen. Samen met Martijn speuren ze naar al die
geschiedenis.

In de drie lessen:
• duiken de kinderen in de tijd van de mummies;
• beleven ze de tijd van ridders en jonkvrouwen van
heel dichtbij;
• ontdekken ze door beroemde schilderijen uit de
Gouden Eeuw hoe het leven er toen uitzag.

In het eigen onderzoek:
•

maken ze een eigen
geschiedenis-tentoonstelling met oude voorwerpen
van thuis.

Martijn als mummie

Ook thuis is hier van alles mee te doen. Wijs de kinderen
op oude bouwwerken in de buurt. Kijk samen eens naar
oude foto’s, schilderijen of voorwerpen. Of luister naar
klassieke muziek.
Het zou fijn zijn als ieder kind voor het eigen onderzoek
een oud voorwerp van thuis mee kan nemen. Daar
maken we dan onze tentoonstelling van. Is er thuis iets
dat daarvoor gebruikt kan worden? Bijvoorbeeld
keukengerei, een cassettebandje, een oud tennisracket,
een oude foto of een gebruiksvoorwerp van vroeger.
Bespreek wat voor voorwerp het is en waar het voor werd
gebruikt. Dan kunnen de kinderen hierover schrijven in het
logboek. Of erover vertellen aan de andere kinderen!

© Blink Wereld

Een echte mummie uit de les
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Ouderblad
Thema 3 Dit wil ik zeggen!

Met Blink Wereld zijn wij begonnen met het thema Dit wil ik zeggen! Op welke manier communiceren
mensen met elkaar? En hoe brengen ze hun boodschap over? Wat kunnen we van de communicatie van
dieren leren? De kinderen onderzoeken het in dit thema en ontdekken dat mensen in andere tijden en
werelddelen op verschillende manieren communiceren.

In de vier onderzoekslessen:
•

•

•
•

Onderzoeken de kinderen hoe de
oermensen in de prehistorie met elkaar
communiceerden. Hadden ze al taal en
konden ze praten?
Ontdekken ze dat door nieuwe
uitvindingen de communicatie blijft
veranderen.
Onderzoeken ze waarom oren zo belangrijk
zijn voor communicatie.
Ontdekken ze dat dieren verschillende
manieren hebben om zich uit te drukken.

Alexander Graham Bell – de uitvinder van de telefoon

In het eigen onderzoek:
•

Kiezen de kinderen een eigen onderwerp
over communicatie en schrijven er in een
lapbook leuke weetjes over.

Mochten jullie thuis nog krantenartikelen, foto’s,
boeken of voorwerpen hebben die gaan over
communicatie, laat het ons dan weten. We kunnen ze
gebruiken in de lessen of op een thematafel leggen.
Denk bijvoorbeeld aan een telefoon met een
draaischijf, oude brieven of bijzondere postzegels.

Deze vlinder maakt gebruik van mimicry, een vorm van
dierencommunicatie

© Blink Wereld
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Ouderblad
Thema 3 Machtige media

Met Blink Wereld zijn wij begonnen met het thema Machtige media. Communicatie verloopt
tegenwoordig heel anders dan vroeger. Welke invloed heeft internet daarop? En hoe zorg je dat je
privacy tegenwoordig gewaarborgd blijft? In dit thema gaan de kinderen op onderzoek naar nieuwe
manieren van communicatie.

In de vier onderzoekslessen:
•

•

•

•

Ontdekken de kinderen hoe de massamedia
na de Tweede Wereldoorlog opkwamen en
onderzoeken ze welke invloed dat toen op
mensen had.
Luisteren de kinderen naar liedjes uit de
jaren ’60, ’70 en ’80. Popmuziek vertelt ons
iets over de manier waarop mensen
nadenken over bepaalde onderwerpen.
Ontdekken de kinderen welke invloed
soaps hebben op de kijkers, zowel in ZuidAmerika als in Nederland.
Ontdekken ze hoe je via internet het leven
van anderen kunt beïnvloeden.

Reclame in de jaren ‘50

In het eigen onderzoek:
•

Kiezen de kinderen een actueel onderwerp
uit de media. Ze onderzoeken de impact
daarvan op de kijkers. De resultaten
presenteren ze in een klassenjournaal; het
eindproduct van dit thema.

Lees je thuis een landelijke krant? Gooi deze na het
lezen dan niet weg, we kunnen ze goed gebruiken in
onze lessen. Het is ook leuk om thuis samen na te
praten over dit thema. Welke vormen van
communicatie worden er thuis veel gebruikt? En hoe
ging dat vroeger, in de tijd van opa en oma?

© Blink Wereld

De telenovela in Zuid-Amerika
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