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THE

Beste lezer,

Wat een fijne start hadden wij na de voorjaarsvakantie. Eindelijk mochten op school alle
groepen weer door elkaar spelen en werken. De kinderen hebben dat de afgelopen tijd heel
erg gemist. We hebben nog een fijn nieuwtje. We hebben een nieuwe pannakooi! U kunt hier
over lezen in deze nieuwsbrief.
Team De Skulpe

NIEUWS UIT DE GROEPEN
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.

Hoe kun je hoofdluis voorkomen
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.

Het gaat over het zien dat iets nieuws begint; over de
ervaring dat het leven zelf vernieuwd kan worden.

Ouderavond hoe gaat het in de klassen
Binnenkort gaan wij een klassenouderavond plannen.
De leerkrachten zullen jullie dan informeren over wat
er zoal op een dag gebeurt en wat de kinderen leren
in de diverse groepen.
Zodra de datum bekend is, wordt u geïnformeerd.

ACTIVITEITEN MET DE
KINDEREN

Rapporten inleveren
Wilt u de komende week, als u dat nog niet heeft
gedaan, het rapport van uw kind(eren) weer inleveren
bij de leerkracht van uw kind(eren).

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:

Van de pleincommissie
Zoals u wellicht al hebt gezien of gehoord is de firma
Bakker bezig met de renovatie van onze Pannakooi.
Maandag 27 februari en dinsdag 1 maart hebben vijf
ouders (Age, Johan, Carolien, Mayke en Rachel)
keihard gewerkt om de oude ondervloer en
(kunst)grasmat te verwijderen en af te voeren. Het
was een flinke klus om de oude mat te verwijderen,
maar door het harde werk kon de firma Bakker
2 maart beginnen. We hopen dat we nu weer
jarenlang gebruik kunnen maken van een droge
Pannakooi. We willen langs deze weg de OR ook
bedanken voor hun geweldige inzet en de financiële
bijdrage. Het volgende onderdeel wat we willen
aanpakken is de schooltuin met
groenten/planten/bloemen. (Tips, bollen en zaden zijn
welkom)

• 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.

Levensbeschouwelijke vorming

In de maand maart is er in de lessen van Kwink
aandacht voor:
*Besef van een ander.
De kinderen leren sorry zeggen en als je onhandig
gedrag laat zien, wat dan?
*Zelfmanagement.
Doorzetten en jezelf motiveren als iets lastig is.
*Relaties hanteren.
Kunnen vertellen wat je hebt gehoord en feedback
geven.

Het thema van Trefwoord is in week 9 en 10 (28
februari t/m 11 maart): Meedoen.
Het gaat over de uitnodiging om mee te doen; over de
motieven achter de keuze voor engagement of
afzijdigheid.
Week 11 en 12 (14 t/m 25 maart) hebben als thema:
Bijzondere ontmoetingen.
Het gaat over de waarde van de ontmoeting tussen
mensen. En wat een ontmoeting een bijzondere
betekenis kan geven.
Het thema van Trefwoord is in week 13 t/m 15 (28
maart t/m 15 april): Nieuw leven.
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Open ochtend op De Skulpe

AGENDA

Binnenkort zullen we een open ochtend organiseren.
U wordt dan in de gelegenheid gesteld om een deel
van de lessen in de groepen te bekijken.
Zodra wij een datum gepland hebben, zullen wij u
hierover informeren.

17 mrt.
28 mrt.
t/m
22 apr.
21 apr.

Mocht het zo zijn dat de gekozen datum niet voor u
past en u zou toch eens een deel van de lessen bij
willen wonen, dan kunt u een afspraak maken met de
betreffende leerkracht van uw kind(eren).

Islamproject
Vanaf maandag 28 maart tot en met vrijdag 22 april
zullen we op De Skulpe aandacht besteden aan de
Islam. Dit project zal in alle groepen aan de orde
komen. De kinderen zullen meer leren over andere
religies en andere culturen. Dit zullen we gaan doen
tijdens de Blink wereldoriëntatie uren. We praten,
lezen, bekijken schooltelevisieprogramma's en
knutselen over het thema met elkaar. Ook hebben we
een gastspreker gevraagd om iets over de Islam te
vertellen, we hebben diverse boeken bij juf Froukje
besteld en we hopen met de bovenbouw een bezoek
aan de moskee van Sneek te kunnen brengen. Als
afsluiting van het project willen we donderdag
21 april een markt gaan organiseren. Op deze markt
zullen de kinderen hun werkstukken presenteren en
hapjes verkopen.

3

Boekpromotie - alle groepen
Froukje van de Lytse Byb
Islamproject – alle groepen
Markt op De Skulpe - het tijdstip wordt
nog bekend gemaakt.

