
Toelichting bij de maandkalender van januari 2017. 
 

Schoonmaakavond 
Dinsdagavond 10 januari staat er weer een schoonmaakavond gepland. De 

avond begint om 19.00 uur. Wij kunnen vele helpende handen gebruiken om 

de lokalen weer netjes te maken maar ook om de handenarbeid-kelder op te 

ruimen.    

Willen de schoonmakers wel zelf een emmertje met poets-benodigdheden 

meenemen?    

 

 

 
 

 
 

Aan de leerlingen/ ouders en verzorgers, 
 
We zijn al enige weken bezig met het nieuwe initiatief “school van de week”.  
Ook basisschool “de Skutslus ” wordt hiervoor uitgenodigd. 

 
Dat betekent dat de leerlingen van basisschool “ de Skutslus ”  vrijdagavond 13-01-2017 
tussen 19:00 uur en 20:30 uur voor het gereduceerde tarief van  €2,- mag komen 
zwemmen in zwembad de Rolpeal in Workum. ( Wel op vertoon van het kortingskaartje)  
Natuurlijk kunnen kinderen op vrijdagavond ook komen zwemmen als hun school niet aan 
de beurt is, alleen betaal je dan wel het gewone tarief. 
Er is een hele avond voldoende toezicht en begeleiding om de kinderen in de gaten te 
houden en een geweldige avond in het zwembad te bezorgen. 
 
Ook voor de volgende keer zullen er ruim op tijd flyers hangen op school met de 
aankondiging dat jullie school bijna weer aan de beurt is. Ook de kortingskaartjes zullen 
door school uitgedeeld worden.  
 
School van de week en wordt school van het jaar! 
Jullie school zal dit schooljaar een paar keer “school van de week” zijn. 
Het aantal leerlingen van jullie school die komen zwemmen zal worden geteld. 
Aan het einde van het jaar weten we van welke deelnemende basisscholen de meeste 
leerlingen zijn wezen zwemmen. 
En wie weet mag jullie basisschool zich “school van het jaar” noemen en mogen alle 
leerlingen op vrijdag  ( data wordt nog bekend gemaakt) gratis  komen vrij zwemmen. 
 
De kortingskaartjes zijn nog niet in ons bezit, maar wij zorgen ervoor dat ze in de eerste week na de 
kerstvakantie op school zijn.  



 

Cito Toetsen 
In week 4 tot en met 5 vinden in alle groepen weer de niet-methode-

gebonden Cito toetsen plaats. Een goed moment om te kijken hoe onze 

leerlingen zich het afgelopen half jaar hebben ontwikkeld. Het zou fijn 

zijn als u deze weken geen dokters- of tandartsafspraken zou willen 

plannen onder schooltijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook voor de Skutslús 

Social media biedt kansen om te laten zien dat je trots bent op je werk en kunnen bijdragen aan een 

positief imago van de school. Het sterke punt van Facebook is dat het een informeel 

communicatiemiddel is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de nieuwe website. Met behulp van Facebook 

is het mogelijk om de sfeer en de aanpak op school goed weer te geven en de onderlinge 

betrokkenheid te vergroten. Leerkrachten kunnen met Facebook snel actuele gebeurtenissen delen met 

u als ouder(s), en dan met name korte berichten en vooral beeldmateriaal. 

 

De afgelopen maanden heeft het team alle mogelijkheden, pluspunten en kanttekeningen onderzocht. 

We zijn begonnen met een Facebook-account met een beveiligde groep voor de Skutslús. Er is één 

beheerder (juf Lienke), die mensen uitnodigt op basis van emailadres. De beheerder kent een 

volgverzoek toe of niet. Binnen de MR is het een en ander besproken en vervolgens goedgekeurd.  

 

Met elkaar hebben we ook een aantal regels en afspraken opgesteld: 

 Alleen teamleden, medewerkers en ouders/verzorgers kunnen lid worden van de beveiligde 

groep; 

 Elke groep probeert regelmatig beeld/tekst materiaal te plaatsen; 

 De beheerder controleert de beveiligde groep op gewenste en ongewenste reacties; 

 Er worden geen foto’s geplaatst van één kind alleen. 

 Niemand wordt verplicht een Facebook-account aan te maken. Belangrijke formele 

berichtgeving blijft via de maandkalender en toelichting voor iedereen gewoon 

beschikbaar. 

 

Deze maand krijgt uw kind een brief mee naar huis waarop u kunt aangeven of u lid wilt worden van 

onze Facebook pagina, en met welk emailadres. We vragen dan ook nogmaals uw toestemming voor 

het plaatsen van foto’s van uw kind i.v.m. de privacy. 

In januari-februari 2017 kunnen dan alle gegevens worden verzameld waarna eind februari een start 

kan worden gemaakt. 

 

Ouderbijdrage 
De oudergeleding van de MZR heeft in november het voorstel ouderbijdrage cursusjaar 2016/2017 

goedgekeurd. U ontvangt binnenkort de rekening met het verzoek dit bedrag (of de termijnen) over te 

maken voor 1 augustus 2017. 

Voor schooljaar 2016/2017 zijn de volgende bedragen voor de ouderbijdrage vastgesteld: 

 

 



 

 

Groep: 0 * 1 2 3 4 5 6 7 8 

          

Adoptiekind “PLAN” 
( 1x per gezin) 

€ 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

Culturele activiteiten € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 

Verjaardagen/ Jubilea/ 
afscheid/ leerkrachten e.d. 

€ 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

“Feesten” € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 

Sinterklaas € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00     

Schoolreis / kamp € 26,00 € 26,00 € 26,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 € 77,00 € 77,00 

Afscheid groep 8         € 15,00 

Totaal: €55,50 €55,50 €55,50 €66,50 €66,50 €60,50 €60,50 €100,50, €115,50 

 
Groep 0 leerlingen en andere leerlingen die gedurende het schooljaar op school komen. 

 Leerlingen die voor 1 januari nieuw op school komen betalen het gehele bedrag 

 Na 1 januari betalen de leerlingen: 
o 50% voor de onderdelen: 

 Adoptiekinderen 
 Feesten 
 Verjaardagen e.d. leerkrachten 
 Culturele activiteiten 

 Na 1 mei betalen de leerlingen alleen het schoolreisje 
 
 

Snappet voor groep 7 

Een aantal weken terug is groep 7 ook gestart met het werken met Snappet. Groep 7 gebruikt de tablet 

van Snappet op dit moment incidenteel, bijvoorbeeld voor woordenschat-training. Zo kunnen deze 

leerlingen en de leerkrachten alvast wennen aan het gebruik van Snappet. 

 

Alvast noteren.  

 Vrijdag 10 februari rapport mee 

 Dinsdagvond 14 februari 10 minutengesprekken 

 17 februari Nije Gaast dag voor het team – alle leerlingen zijn 

vrij 

 20 februari - 24 februari voorjaarsvakantie 

 Maandag 27 februari – administratie-dag team – alle 

leerlingen zijn vrij 

 

 

 


