
Toelichting bij de maandkalender van juni 2017.  
 

 

Lezen in de zomervakantie 

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app.  

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 

2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat 

doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-

app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de 

zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van E-books tijdens 

de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl 

een instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar. 

 

 

Pinksteren 

Zondag 4 juni en maandag 5 juni vieren we Pinksteren. Alle kinderen zijn die maandag vrij van 

school. 

 

Bericht van Zwembad De Rolpeal te Workum 
Hallo kinderen, ouders en verzorgers 
 
De laatste ronde van “school van de week” gaat van start. 
Er zijn al veel kinderen op de vrijdagavonden komen zwemmen en het was elke keer een gezellige 
boel. 
 
Nu is jullie school aan de beurt voor de laatste ronde en dit is op vrijdagavond 9 Juni 2017 van 
19:00 uur tot 20:30 uur voor  een gereduceerd tarief van €2,-- 
Kinderen die niet in het bezit zijn van een A diploma kunnen onder begeleiding van een betalende 
volwassene komen zwemmen. 
Natuurlijk kunnen kinderen op vrijdagavond ook komen zwemmen als hun school niet aan de beurt 
is alleen dan betalen ze 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. 
 
Het zal een hele spannende strijd worden welke school zal gaan winnen. 
Dus kom samen met al je vriendjes en vriendinnetjes zwemmen als je school aan de beurt is en wie 
weet wordt jou school wel “school van het jaar” en winnen jullie voor de hele school een gratis 
zwemuitje. De kaartjes worden op school uitgedeld. 
 
Met vriendelijke groet, 
Carin Nauta 

 

Start Cito toets-weken 
Maandag 12 juni starten de Cito toets-weken in alle groepen. Een mooi moment om te kijken hoe we 

er voor staan: wat is aan het einde van het schooljaar de vaardigheid en het kennisniveau van uw kind 

op de diverse vakgebieden. Het zou mooi zijn als u voor uw kind geen dokters/tandarts-afspraken 

maakt voor deze twee belangrijke weken. 

 

Kamp groep 7 en 8 

 

Van woensdag 14 juni tot en met vrijdag 

16 juni gaan groep 7 en 8 met juf Geertje,  

juf Baudina, juf Gerda en juf 

Annemarieke op kamp naar Ameland.  

 



De bovenbouwers van groep 6 tot en met 8 van Molkwerum gaan, net als voorgaande jaren, met de 

Starumers mee. 

De leerlingen krijgen binnenkort van hun juffen alle informatie over het verblijf en wat mee moet enz. 

We wensen hen alvast heel mooi weer en een supergezellig kamp! 

 

Projectweken 

Maandag 19 juni tot en met 6 juli hadden we de projectweken gepland over het thema Voeding.  

Als team hebben we besloten deze projectweken over de zomervakantie heen te tillen in verband met 

het overvolle programma van de komende weken. 

De planning is nu in de derde week na de zomervakantie met de projectweken te beginnen. Natuurlijk 

hebben wij uw hulp daar bij nodig om de verschillende workshops voor de kinderen te ‘bemannen’. 

Binnenkort krijgt u van ons het jaarlijkse invulschema van de verschillende activiteiten waarbij u ons 

zou kunnen helpen. Daarop zal ook de hulp bij de projectweken staan.   

 

Stratenvoetbal te Workum 
Op woensdagmiddag 14 juni is er een Stratenvoetbal toernooi te Workum voor de kinderen van groep 

5 en 6. De leerlingen krijgen van de leerkrachten hier nader bericht over omdat hier op dit moment nog 

geen duidelijke informatie over is. 

 

Sportdag 
Op vrijdag 23 juni wordt de jaarlijkse sportdag gehouden voor groep 6 tot en met 8. Dit jaar staat de 

fietstocht door onze mooie omgeving op het programma. Wilt u voor deze dag de fiets van uw kind 

even goed controleren zodat we met volle banden en goed functionerende remmen en niet met het 

wrak van de weg op pad gaan. De leerlingen krijgen van hun leerkrachten verdere informatie over de 

dag zelf. 

Groep 5 blijft op school en heeft daar samen met groep 1 tot en met 4 een programma. ’s Middags zijn 

deze kinderen vrij. 

 

Formatie 

We kunnen u melden dat we het nieuwe schooljaar weer starten met vier groepen: groep 1-2, 

groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Op dit moment kunnen wij u nog niets vertellen over de 

leerkrachten die voor die groepen zullen komen te staan. We zijn er druk mee bezig en 

melden ons weer door middel van een tussentijds briefje zodra er meer nieuws is. 

 

Foto’s musical en schoolreisjes 

De foto’s die gemaakt zijn door Jeltje van IJzendoorn en juf Gerda van de 

musical See You staan, net als de foto’s van de schoolreisjes op Mijn Album. 

Let op: de naam van www.mijnalbum.nl is veranderd in www.myalbum.com.  

U kunt inloggen met gebruikersnaam: skutslus@nijegaast.nl en wachtwoord: 

fotoskutslus. 

 
Alvast noteren: 

         10 juli  - Rapport mee naar huis 

  11-12 juli - Afscheid Plusklas 

  13 juli  - Tien minuten gesprekken 

             17 juli  - Schoonmaakdag en slotavond 

  18 juli      - Afscheid groep 8 

    21 juli     -   Start Zomervakantie 

    4 sept.    -   Start nieuwe schooljaar 

    26 sept.    -   Luizencontrole 

 

 

 

http://www.mijnalbum.nl/
http://www.myalbum.com/
mailto:skutslus@nijegaast.nl


Notulen MZR vergadering CBS de Skutslús woensdag 3 mei 2017 

 

Tijd: 19.00 uur 

Aanwezig: Barend, Diana, Sjoerdtje, Stefanie, Eveline 

Afwezig: Sharifa 

 

1. Opening 

Diana heet iedereen welkom. De agenda voor deze vergadering is verstuurd via de app i.v.m. 

computerproblemen. 

 

2. Vaststellen agendapunten 

De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

 

3. Notulen vorige keer 

De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 

4. Nieuw Lid 

Speciaal welkom voor ons nieuwe lid: Eveline Bosma. Eveline zal t/m de zomervakantie als 

onvolwaardig lid meedraaien. Dat houdt in dat zij niet mag meestemmen. Na de vakantie 

neemt zij de plaats in van Diana en wordt zij volwaardig lid van MR de Skutslús. Ze neemt nu 

alvast plaats zodat ze na de vakantie wel vast helemaal op de hoogte is van alle lopende 

zaken. 

 

Barend stelt voor dat hij volgend jaar de voorzittersrol van Diana overneemt. Na dat jaar 

eindigt zijn zitting in de MR en kan een van de nieuwe/andere leden het overnemen. 

 

5.Samenwerking Stavoren – Molkwerum 

Diana heeft contact gehad met de Voorzitter van de MR van It Swannenêst. We komen 

maandagavond 29 mei bij elkaar met de MR leden die kunnen.19.30 uur in Molkwerum op 

school. 

 

6. 4 April 2017,  Masterclass MR en Fusie 

Dit was een geslaagde training. De hele gang van zaken rondom Fusie en de do's and don'ts 

voor de MR zijn stap voor stap behandeld, met desgewenst een uitbreiding van informatie. We 

hebben en hand-out gekregen die we goed kunnen gebruiken als leidraad voor het hele proces 

als het zover komt. 

ACTIEPUNT STEFANIE: Hand-out kopiëren voor iedereen. 

 

Mocht het tot een fusie komen, dan zou het CvB het prettig vinden als dat met ingang van 

schooljaar 2018/2019 rond is. De tijd is dan wel krap. Nu de MR'en van beide scholen 

ingestemd hebben met het bekijken of een fusie haalbaar en wenselijk is, is de eerste stap voor 

het CvB. Zij moet een intentieverklaring schrijven, die vervolgens moet worden goedgekeurd 

door beide MR'en. Zonder goedkeuring van de intentieverklaring gebeurt er niets. Mochten 

we inderdaad voor september 2018 willen gaan, dan moet er wel in mei/begin juni 2017 een 

intentieverklaring liggen is het advies van de man die de masterclass gaf. We hebben er nog 

niets van gehoord, dus vragen we dat na bij Pieter. 

ACTIEPUNT DIANA: Pieter vragen of er al iets bekend is over een eerste 

intentieverklaring. 

  

7. Huidige aantal leden MR de Skutslús 



Naar aanleiding van de Masterclasss MR en Fusie kwamen we er achter dat een MR eigenlijk 

een gelijk aantal leden moet tellen. Zo is dat wettelijk bepaald. Wij hebben dat niet, wij 

hebben 2 leerkrachten en 3 ouders. Nu met Evelien erbij wel 6, maar die is nog geen 

volwaardig lid. 

Diana geeft aan dat i.v.m. geldig stemmen binnen de MR ook geregeld is. Er zijn twee leden 

die maar een ½ stem mogen uitbrengen. Wie dat zijn weet ze niet. 

ACTIEPUNT DIANA: Uitzoeken welke MR leden een ½ stemrecht hebben. 

8 Punten vanuit het team 

8a. Ouderbetrokkenheid 3,0 

Het team van de Skutslús heeft besloten dat we in januari 2018 beginnen met het invoeren van 

de nieuwe manier van werken: “ouderbetrokkenheid 3.0”. Deze nieuwe manier van werken 

wordt Nije Gaast breed ingezet. Iedere school doorloopt zijn eigen traject. Sommige scholen 

zijn al heel ver, andere beginnen net. Het is de bedoeling dat er in heel Nije Gaast niet meer 

een ZIJ-WIJ cultuur tussen school en ouders is, maar meer een ONS of WIJ SAMEN – 

cultuur. Via de trainingen die de teams nu volgen m.b.t. ouderbetrokkenheid 3.0 worden de 

scholen daar op voorbereid. 

 

8b. Indeling klassen schooljaar 2017-2018 

Pieter heeft aangegeven dat de indeling van de klassen komend schooljaar weer hetzelfde 

blijft. 

Groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8 

Dat is fijn om te horen. 

 

8c. Themaweek juni 

Van 19 juni t/m 9 juli gaat de Skutslús werken met een thema. Het thema is  'Voeding'. 

Er is al een brief naar ouders of er ouders/opa's/oma's/of anderen zijn die met de kinderen 

willen koken, iets willen vertellen, o.i.d. De uitwerking moet nog helemaal gedaan worden. 

We horen later meer. 

N.B. Bij het versturen van deze notulen is inmiddels besloten dat de project week over de 

zomervakantie heen getild wordt i.v.m. het overvolle programma. 

 

8d. Gebouw 

Er komt een nieuwe mat in de hal bij de kleuter ingang en de kleuterklas krijgt nieuw 

linoleum. Ook wordt er gekeken of er wel veiligheidsglas in de ramen zit. Zo niet dan moeten 

de ramen vervangen worden. 

Het is de vraag of er ook veiligheidsglas in het speellokaal zit en of dat ook nodig is. 

ACTIEPUNT DIANA: aan Pieter vragen of het speellokaal ook gecontroleerd moet worden. 

 

8e. Schoolbezoek CvB 

Rika Tulner (CvB) is op schoolbezoek geweest. Ze was zeer tevreden. De sfeer op school was 

rustig en goed, er heerst een goed leerklimaat. 

 

9. Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken. 

 

10. GMR 

Er zijn geen punten uit de GMR. 

 

11. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 



 

12. Volgende vergadering 

Nader te bepalen! 

 
 


