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THE

Beste lezer,

We hebben twee weken meivakantie achter de rug en beginnen nu aan het laatste deel van
het schooljaar. Een periode waarin nog diverse activiteiten in de planning staan. We proberen
zo veel mogelijk alle activiteiten al in deze nieuwsbrief te benoemen. Veel items zullen op een
later moment via de mail of Parro berichten worden toegelicht. We hopen samen met u en de
kinderen er een fijne periode van te maken.
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.

ACTIVITEITEN MET DE
KINDEREN

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

Afspraken in de klas/op het plein

Lang Pinksterweekend

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:

Maandag 6 juni is het Pinkstermaandag en zijn de
kinderen vrij.
Dinsdag 7 juni zijn de kinderen nog een dag vrij in
verband met een studiedag voor het team.

Uitnodiging achterbanavond OPR

• 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

In de bijlage vindt u een uitnodiging voor de
achterbanavond OPR.
Jella van Seters heeft u hierover al via de mail
geïnformeerd.
De avond wordt gehouden op dinsdag 17 mei
en heeft als onderwerp: Inclusiever onderwijs.
Zie ook de bijlage.

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
Het thema van Trefwoord is 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.

In de maand mei van 9 t/m 20 mei is er in de lessen
van Kwink aandacht voor:
Besef van jezelf.
In de onderbouw richten de lessen zich op weten wat
je al kunt en in de bovenbouw staan de lessen in het
teken van zelfvertrouwen vergroten.
Van 23 mei t/m 3 juni is er in de lessen van Kwink
aandacht voor:
Besef van de ander.
In de onder- en bovenbouw richten de lessen zich op
emoties met elkaar delen: help de ander.
Van 6 t/m 17 juni is er in de lessen van Kwink
aandacht voor:
Zelfmanagement.
De kinderen leren in de onder- en bovenbouw om te
herkennen/ weten wat je eigen aandeel is in een
conflict of vervelende situatie.
Van 20 juni t/m 1 juli is er in de lessen van Kwink
aandacht voor:

In week 22 t/m 24 (30 mei t/m 17 juni) heeft
Trefwoord als thema: Kwetsbaar.
Het gaat over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de
macht van het gevoel en de kracht van de ontroering.
Trefwoord heeft in week 25 t/m 26 (20 juni t/m 1 juli)
als thema: Vreemdeling.
Het gaat over een thuis zoeken als je je huis verlaat;
over aanpassen of jezelf blijven in een vreemde
omgeving.
Week 27 en 28 (4 t/m 15 juli) staat in het teken van
het thema: Liever een lied. In verband met de
aanstaande zomervakantie is dit het wisselthema.
Het gaat over klanken en woorden om de dag te
genieten, te eren, te gedenken, of gewoon door te
komen.
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Relaties hanteren.
In de onderbouw richten de lessen zich op samen
bedenken hoe je iets oplost en in de bovenbouw ligt
het accent op een compromis sluiten.
Het laatste thema voor de zomervakantie richt zich
op: Keuzes maken.
In de onder- en bovenbouw gaat het erom om groei
zichtbaar maken: waarin ben je gegroeid dit jaar?

Sportochtend / sportdag

Avondvierdaagse

Groep 1 t/m 4 blijft in Hylpen en gaan een ochtend
actief aan de slag in en rondom school. Hoe en wat
het precies gaat worden voor de jongste groepen
hoort u nog van ons.

Vrijdag 17 juni staat de sportochtend voor groep
1 t/m 4 in de planning en voor groep 5 t/m 8 de
sportdag.
Groep 5 t/m 8 gaat deze dag naar Sneek te
survivallen. De eerste berichten hierover zijn al naar
de betreffende ouders/verzorgers gegaan.

De avondvierdaagse gaat dit schooljaar weer door!
De ouderraad heeft de organisatie hiervan op zich
genomen. Jullie hebben de kinderen op kunnen geven
via Rachel van de ouderraad.

Voor deze sportochtend van de onderbouw zijn wij
alvast op zoek naar ouders/verzorgers die een groepje
kinderen kunnen begeleiden. Denkt u nu, ik heb
vrijdagochtend 17 juni wel tijd en wil wel een ochtend
helpen dan mag u zich melden bij Anke Kloosterman.
Het mag ook via een Parro appje of via de mail
anke.kloosterman@gearhing.net

De A4daagse wordt gehouden van maandag 30 mei
t/m donderdag 2 juni.
Mocht je je nog niet opgegeven hebben en wel mee
willen lopen dan kun je je op de eerste avond ter
plaatse nog individueel inschrijven.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de begeleiding
van hun kind(eren).

Rapport en 10 minuten rapport gesprekken
Vrijdag 1 juli krijgen de kinderen het rapport mee
naar huis.
De 10 minuten rapport gesprekken houden wij op
maandag 4 juli en dinsdag 5 juli.
Een week van te voren krijgt u een push-up berichtje
in Parro en kunt u zichzelf inschrijven voor deze 10
minuten gesprekken.

Schoolreisjes
De datums voor de schoolreisjes zijn bekend. U kunt
deze alvast in uw agenda noteren.
Woensdag 8 juni gaan de groepen 3 t/m 8 op reis.
Maandag 20 juni staat in de planning voor groep
1 en 2.
De praktische zaken rondom de schoolreisjes volgen
later via de leerkrachten.

Musical en afscheid groep 8
Dinsdagavond 12 juli zullen de kinderen van groep 6,
7 en 8 de musical opvoeren voor de ouders en
verzorgers.
Na afloop zullen we afscheid nemen van ons groep 8
leerlingen.

Binnenkort ontvangt u de rekening voor de
schoolreizen via de email.

Verkeersexamen
Groep 7 en 8 heeft op woensdag 15 juni het praktisch
verkeersexamen in Bolsward.
Hoe het een en ander precies geregeld wordt, hoort u
via de leerkracht.
Wat alvast wel belangrijk is, zorg voor een goede fiets
met werkende remmen en verlichting.
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Donderdag 14 juli meester/juffendag/laatste schooldag
Donderdag 14 juli is de laatste schooldag van het
schooljaar 2021 -2022.
Dit jaar wordt de laatste schooldag ingevuld als
meester en juffendag. De dag waarop wij met z’n allen
de verjaardagen van de meesters en juffen zullen
vieren.

AGENDA
26 en
27 mei
30 mei
t/m
2 juni
Week
22,23
en 24
6 juni
7 juni
8 juni
15 juni
17 juni
17 juni
20 juni
1 juli
4 en 5
juli
12 juli
14 juli

Hemelvaartweekend - iedereen vrij

Avondvierdaagse in en rond Bakhuizen

Toetsen voor het leerlingvolgsysteem
Pinkstermaandag - iedereen vrij
Kinderen vrij i.v.m. studiedag team
Schoolreisje groep 3 t/m 8
Praktisch verkeersexamen groep 7 en8
Sportochtend voor groep 1 t/m 4
in en rondom school
Sportdag groep 5 t/m 8 in Sneek
Schoolreisje groep 1 en 2
Rapport mee naar huis
10 minuten rapport gesprekken
Musical
Meester/juffendag /laatste schooldag
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