
Toelichting bij de maandkalender van november 2017 
 

Studiemiddag Team 

Donderdagmiddag 2 november heeft het team een studiemiddag. Alle leerlingen zijn dan om 

12.00 uur vrij 
 

Friese Tandenpoetsweek 2017 

Van 6 tot en met 10 november 2017 organiseert GGD Fryslân in 

samenwerking met de opleiding tandartsassistent van ROC de 

Friese Poort de Friese Tandenpoetsweek. Eten en tandenpoetsen 

horen bij elkaar: goed poetsen is en blijft de basis voor een 

goede mondgezondheid, samen met gezond eten. Doet u dit jaar 

met uw school ook mee aan de Friese Tandenpoetsweek? 

 

Op dinsdag 7 november komt een student van de Friese Poort of 

een medewerker van GGD Fryslân een les geven en poetsinstructie aan de kinderen van groep 3 en 4 

en aan groep 7 en 8. Deze les duurt ongeveer 45 minuten. Er wordt aandacht besteed aan voeding en 

gebitsverzorging. Aan het eind van de les wordt poetsinstructie aan de kinderen gegeven; de kinderen 

krijgen van een tandenborstel. Voor de ouders wordt informatie meegegeven. 

 

Bezorging Kinderpostzegels 
Vanaf woensdag 8 november om 12.15 uur komen de kinderen van groep 7 en 8 weer bij u langs om 

de kinderpostzegels en kaarten te bezorgen. 

  

Voorleeswedstrijd op donderdagmiddag 16 november 
De Nationale Voorleeswedstrijd is een leesbevorderingsproject voor 

kinderen uit de hoogste groepen van de basisschool. Aan deze 

wedstrijd kunnen alle basisscholen in Nederland meedoen. Wij 

moeten voor 1 december 2017 onze schoolkampioen aanmelden. 

 

De eerste ronde van de voorleeswedstrijd wordt door ons zelf 

georganiseerd op donderdagmiddag 16 november om 12.30 uur in 

het speellokaal van CBS de Skutslús. Ouders die belangstelling 

hebben zijn van harte welkom. Aan deze ronde doen de leerlingen 

van groep 4 tot en met 8 mee, maar alleen een leerling uit groep 7 en 8 kan meedoen aan de 

vervolgrondes. Wij stellen per groep een aantal prijzen beschikbaar. Wij zijn blij dat de vakkundige 

jury bestaande uit: Margriet Kampen,  Juf Loes en meester Ep van Hijum, ons helpen om de beste 

voorlezer te bepalen. 

 

In januari/februari 2018 ontvangt onze aangemelde schoolkampioen een uitnodiging voor de lokale 

ronde. Medewerkers van de plaatselijke bibliotheken en de Provinciale Bibliotheek Centrales 

organiseren dit. Winnaars van deze lokale en regionale rondes gaan door naar de provinciale 

voorleeswedstrijden. Uiteindelijk hopen wij de landelijke 

finales te halen en een nationale voorleeskampioen te 

leveren! Dus alle voorlezers: VEEL SUCCES                                
 

Opmerking: De gymlessen voor de leerlingen van Molkwerum gaan deze middag NIET door.  

 
11 november Sint Maarten 

Op zaterdag 11 november is het weer Sint Maarten. 

De meeste kinderen van de basisschool gaan dan 

weer met hun lampionnen van huis naar huis om een 

liedje te zingen. Op school wordt er tijdens de 

crealessen een lampion gemaakt. 



Schoolmaatschappelijk Werk binnen het Gebiedsteam  
Mijn naam is Kim de Graaf en ik ben als medewerker Gebiedsteam op school (voorheen beter bekend 

als het schoolmaatschappelijk werk) verbonden aan diverse basisscholen in de Gemeente Sudwest 

Fryslân. Zo ook aan de school van uw kind.  

Vanaf 1 januari 2015 is de Gemeente verantwoordelijk voor de gehele Jeugdzorg. Om de 

ondersteuning aan ouders en kinderen (en alle andere inwoners) goed te regelen, werkt de Gemeente 

met lokale Gebiedsteams bij u in de buurt. De medewerker Gebiedsteam op school maakt onderdeel 

uit van dit Gebiedsteam.  

 

Wanneer u als ouder vragen of zorgen heeft over uw kind, dan kunt u contact met mij opnemen. In een 

vertrouwelijk gesprek kan ik samen met u kijken wat we kunnen doen om de vraag of zorg, in ieder 

geval voor een deel, weg te nemen.  

Het kan om heel verschillende dingen gaan, bijvoorbeeld als uw kind:  

- gepest wordt of geen vriendjes heeft; 

- erg druk of juist erg stil is; 

- moeite heeft met uw scheiding; 

- niet lekker in zijn/haar vel lijkt te zitten; 

- verdrietig is, omdat iemand in de omgeving is overleden.  

 

Afhankelijk van uw vraag kan ik met u meedenken, advies geven, kortdurende hulp geven of zorgen 

dat er passende hulp komt voor u en/of uw kind.  

 

Mocht u contact met mij willen, dan kunt u mij op verschillende manieren bereiken. U kunt mij 

allereerst bereiken via de intern begeleider op school. Maar u kunt mij ook rechtstreeks benaderen via 

telefoon of mail:  

06-29063821  

k.degraaf@sudwestfryslan.nl  

 

Nog even ter info: er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

 

Hartelijke groet,  

Kim de Graaf 

Medewerker Gebiedsteam op school (Buitengebied) 

 

 
Schoolfruit 
We hebben onze school ingeschreven voor  EU-Schoolfruit. EU-Schoolfruit ondersteunt scholen die 

leerlingen een gezonde boost willen geven. De school krijgt gratis fruit en groente: 3 stuks per leerling 

per week, 20 weken lang. 

Tijdens de 20 weken schoolfruit geeft de school EU-Schoolfruitlessen, digibordlessen en 

Smaaklessen. In week 45 (6 nov t/m 10 nov) ontvangt onze school het startpakket met de 

lesmaterialen en posters. In week 46 (13 nov t/m 17 nov) starten de leveringen. De leveringen lopen 

t/m week 16 - 2018.  
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Waarom doen we mee? 

 

 Het is lekker en gezond. Slechts een procent van de kinderen eet voldoende groente en vijf 

procent eet voldoende fruit. De porties vergroten is gemakkelijk en levert gezondheidswinst op. 

Een goede eerste stap is: vaker fruit en groente eten op school. 

 Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis 

ook vaker voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% van  

de ouders vindt schoolfruit prettig. 

 Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is het gemakkelijk om het schoolfruitbeleid uit te 

leggen. 

 Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting. Dat 

geldt voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor een aantal 

importproducten, zoals bananen en sinaasappels. 

 Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over 

de verschillende soorten fruit en groente. 

 Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen 

te zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen 

meekrijgen dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te snoepen 

en snacken. 

 Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: 

zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker. 

 

 
 



Alvast noteren: 

Dinsdag 5 december  - Sinterklaas 

Maandag 18 december - Kerstbakje maken 
Donderdag 21 december - Schoolkrant mee en Kerstviering  

Vrijdag 22 december   - Vrijdag 5 januari Kerstvakantie 

 

 

Notulen MZR-vergadering CBS de Skutslús donderdag 28 september 2017 

 

Tijd: 19.45 uur 

Aanwezig: Stefanie, Barend, Eveline, Sjoerdtje, Immertje 

 

1. Opening 

De nieuwe voorzitter 'Barend' opent de vergadering. 

2. Vaststellen agenda 

Bij punt 11. Wvttk komt een kleine aanvulling. 

3. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering worden onveranderd vastgesteld. 

4. Ingekomen stukken 

– Per post: stuk Rika over intentieverklaring, zelfde stuk wat we ook per mail hebben 

gekregen. 

   Inhoud: Beide MR'en hebben de Intentieverklaring ondertekend. 

– Per mail: Uitnodiging training MR Nije Gaast op dinsdag 17 oktober te Balk 

(onderwijsbureau). 

   Als iemand niet kan, moet je je afmelden (zie mail met de uitnodiging) 

5. Fusie 

De intentieverklaring is voor de vakantie getekend door beide MR'en (zie vorige notulen). Tot 

nu toe verder nog niets gehoord. We wachten op de Fusie Effect Rapportage. Ook hier heeft 

de MR instemmingsrecht op. 

Op woensdagochtend zijn de kleuters uit Molkwerum al bij ons in Stavoren. Dit bevalt goed 

tot nu toe. De kleuters willen zelf graag een keer met zijn allen in Molkwerum les hebben. 

Pieter en de juffen gaan kijken of dat geregeld kan worden. 

6. Speeltoestellen/schoolplein 

In de herfstvakantie komen er nieuwe speeltoestellen op het schoolplein. Het schoolplein ziet 

er goed uit, Geert (de nieuwe conciërge) zorgt goed voor het schoolplein. 

7. Themaweek voedsel 

Het is een nieuwe manier van werken, na de eerste week, waarin je echt moet wennen aan het 

nieuwe ritme wordt het nu, in de tweede week, wel als erg leuk gevonden. Het is nu wel heel 

snel na de zomervakantie.  Dit is lastig i.v.m. voorbereidingen, maar ook omdat de kinderen 

nog net niet helemaal in het ritme zitten en er meteen weer uit gehaald worden. 



Het is het idee om deze manier van werken vaker te doen. 

8. Staking 

De staking op donderdag 5 oktober valt op de dag van de leerkracht. Vandaar dat er voor deze 

dag gekozen is. Leerkrachten willen heel graag dat de werkdruk omlaag gaat. De vakbond 

strijdt daar hard voor, maar vindt geen ingang. Daarom is deze staking georganiseerd en 

worden alle scholen opgeroepen hier aan mee te doen. 

9. Financieel overzicht 

Pieter heeft een financieel overzicht meegegeven aan Sjoerdtje mbt het afgelopen schooljaar. 

Overzicht is ok bevonden.   

10. Nieuw lid MR 

Immertje komt vanuit het team de lege leerkrachtstoel in de MR opvullen. 

Haar zittingstijd is vanaf nu gewoon 4 jaar. 

Barend en Sjoerdtje treden september 2018 af. 

Stefanie treedt september 2019 af (eigenlijk 2020, maar 2019 gaat Ruben van school) 

Eveline en Immertje treden september 2021 af 

11. Wvttk 

– Evaluatie Continurooster 

Het continurooster loopt erg goed. Iedereen is er aan gewend. Het wordt met enige regelmaat 

besproken in de teamvergadering en bijgeschaafd waar nodig. We vinden het niet nodig om 

dit als MR ook nog eens te gaan evalueren. 

Advies van de MR: Stukje in de maandkalender-toelichting over hoe het gaat, de koeltassen, 

de koelblokken die nog moeten komen en dat ouders met eventuele vragen naar de leerkracht 

kunnen gaan. 

ACTIEPUNT BAREND: advies van de MR doorgeven aan Pieter. 

– Schoolfonds inzien ivm tablets (zie vorige notulen) 

Tablets zijn inmiddels al op school omdat ze met de andere nieuwe computers mee besteld 

konden worden. Het zijn er toch twee geworden. 

– Stemrecht binnen MR ivm oneven aantal leden 

Onze MR heeft al heel erg lang 5 leden: 3 ouders en 2 leerkrachten. Officieel moet een MR 

een even aantal leden hebben zodat je evenredig aantal stemmen ouder- en leerkrachtgeleding 

hebt. 

Lang geleden is er afgesproken dat er dan 2 mensen met een ½
e
  stem zouden zijn. 

Deze regeling hebben we nogmaals besproken en we besluiten dit te veranderen. 

NIEUW: 

De twee leerkrachten hebben beide een hele stem en 

de drie ouders hebben een 2/3 stem (2: 3 =  2/3), 



zodat je bij een stemming in totaal op 4 hele stemmen uit komt. 

– Vergaderschema MR 2017-2018 

We maken geen schema, we kijken per keer wanneer we volgende keer vergaderen. 

We vergaderen in principe wel altijd op donderdagavond. 

12. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag 

13. Sluiting/volgende vergadering 

Datum :  Donderdag 30 november 2017 

Tijd:   19.45 uur 

Plaats:   Bij Eveline thuis 

Punten volgende vergadering: 

– Jaarplanning MR 2017-2018 (BAREND maakt deze) 

 

 


