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Aanwezigheid Pieter in april 

Maandag 4 april Donderdag 21 april 

Woensdag 6 april  

Dinsdag 12 april  

Donderdag 14 april  

Dinsdag 19 april  

 
 
Trefwoord 
Week 13 t/m 15 (28 maart t/m 15 april): Nieuw leven   
Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het 
leven zelf vernieuwd kan worden.  
Bijbel: Intocht in Jeruzalem; het avondmaal; het verraad, verhoor en 
dood van Jezus; paasmorgen (Lucas 19 en 20; 22 t/m 24). 

 
Week 16 en 17 (19 t/m 29 april): Weet je het zeker?   
Inhoud: Over twijfel en zekerheid; over de ruimte om vragen te stellen en de bereidheid te zoeken.  
Bijbel: Het verhaal van de priester; de Emmaüsgangers; het geloof van Tomas en de andere 
leerlingen (Matteüs 28; Lucas 24; Johannes 20).  
 
 
 

‘Ik ga op reis, Pieter’ 
Op dinsdag 12 april bezoekt groep 7 en 8 de voorstelling 
‘Ik ga op reis, Pieter’ in Theater Sneek. 
 
Het is een bijzondere voorstelling over oorlog en 
bevrijding, gebaseerd op een nieuw geschreven 
oorlogsverhaal. 
 
Het oorlogsverhaal is gebaseerd op historische 
gebeurtenissen. Over het dagelijkse leven van twee 
kinderen in de oorlog Esther en Pieter. Over de oorlog 
zelf, de Holocaust en over vooroordelen/ 
uitsluiting/racisme/antisemitisme, toen en nu. Het 
verhaal speelt zich af in de Rotterdamse stadswijk 
Kralingen op (nog steeds) bestaande locaties. De 
hoofdrolspelers zijn kinderen van 10-12 jaar. Dat maakt 
het extra indringend en overtuigend. Het verhaal heeft 
een multimediale opzet: theatervoorstelling, film, boek 
met AV-link, een lespakket en een GPS-tour.  
 

De theatervoorstelling is boeiend en afwisselend: acteren, live muziek en videobeelden uit het 
verleden (flashbacks) speciaal opgenomen op locatie aangevuld met enkele historische 
archiefbeelden. De voorstelling duurt 1.10 minuten en na afloop volgt een gesprek met de spelers.   
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Schoolvoetbal groep 7 en 8 
De Skutslús doet mee aan het schoolvoetbaltoernooi op woensdagmiddag 13 april. We hebben één 
jongensteam kunnen samenstellen, dat gaat voetballen op het voetbalveld van VV Balk van 13.30-
16.00 uur. 
Indeling van de poules en het wedstrijdreglement wordt aan de voetballers door de leerkracht op 
tijd meegegeven. Supporters zijn natuurlijk van harte welkom die middag!  

 

Goede Vrijdag en Pasen 
Dit jaar valt Goede Vrijdag op 15 april. Daarna volgt het paasweekend tot en met maandag 18 april. 
Alle leerlingen zijn deze dagen vrij. Een lekker lang weekend dus! 

 
IEP Eindtoets voor groep 8 

 
De IEP Eindtoets bestaat sinds schooljaar 2014-2015, vanaf toen werd de eindtoets 

voor groep 8 verplicht. Jaarlijks kiezen scholen uit één van de goedgekeurde 

eindtoetsen. Inmiddels IEPt al ruim 30% van de basisscholen in Nederland. 
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De IEP Eindtoets is een papieren toets die de verplichte onderdelen lezen, 

taalverzorging en rekenen meet en wordt afgenomen in twee dagdelen van twee 

uur. Met een mooie en frisse opmaak, leuke teksten en heldere vragen verlagen we 

de spanning zoveel mogelijk bij de leerlingen, zodat ze écht kunnen laten zien op 

welk niveau ze staan. Toetsen mogen namelijk vooral ook leuk zijn om te maken, dat 

haalt het beste in een leerling naar boven. 

IEP Eindtoets 2022 

De leerlingen maken de IEP Eindtoets op woensdag 20 en donderdag 21 april 2022. 

Juf Lisa begeleidt groep 8 tijdens de IEP Eindtoets. Voor groep 7 wordt andere opvang geregeld 
zodat hun lessen gewoon kunnen doorgaan. 
 

Kauwgom eten tijdens Cito toetsen 
Via Parro hebben we jullie vorig jaar al laten weten dat het 
kauwgom eten tijdens de Cito toetsen een snoep-moment dreigde 
te worden. Het is bewezen dat kauwen tijdens een toets-moment de 
hersenactiviteit stimuleert. Maar in het kader van de Gezonde 
School en het schoolfruit willen we het kauwen zelf beter reguleren. 
 
Tijdens een Cito toetsperiode delen de leerkrachten zelf suikervrije 
kauwgom uit aan leerlingen die dat willen. De leerlingen die graag 

willen kauwen, kauwen dan allemaal op dezelfde kauwgom. Bakjes, doosjes en busjes met 
verschillende snoep-kauwgom, meegenomen van thuis, zijn dan niet meer nodig en de leerkracht 
heeft de mogelijkheid zelf in de hand te houden op welke momenten er mag worden gekauwd. 
 

Koningsontbijt 
Op vrijdagmorgen 22 april organiseren we een Koningsdagontbijt op school voor alle leerlingen. Het 
is goed hier thuis ’s morgens rekening mee te houden. 
 

Voedingsbeleid 

Een gezonde leefstijl ondersteunt de ontwikkeling van een kind. 
Daarom willen we onze leerlingen een gezonde schoolomgeving 
bieden. Wij besteden aandacht aan voeding en gezondheid in de 
lessen, maar ook in de praktijk. Dit betekent dat de eetmomenten 
zo veel mogelijk bestaan uit het eten en drinken van gezonde 
producten. 
 
Ochtendpauze 
Op woensdag, donderdag en vrijdag eten we standaard groente 
en/of fruit in de ochtendpauze. Voor het drinken kunnen jullie 
kiezen uit water, thee, halfvolle melk of karnmelk. Eventueel in 
een thermoskan. 
 
Lunch 
Bij de lunch kunnen de kinderen boterhammen meenemen en wat fruit en groente als toetje. De 
gezondste keuze is een volkoren boterham, besmeerd met halvarine en mager beleg. Als drinken 

mailto:skutslus@nijegaast.nl


Nieuwsbrief voor ouders  
Schooljaar 2021-2022, mei 2022 

CBS de Skutslús – Voorstraat 7 – 8715 HW – Stavoren – tel 0514 681919 
E-mail: skutslus@nijegaast.nl – Website: www.nijegaast.nl/deskutslus 

adviseren we water of halfvolle en magere zuivelproducten. Meer informatie over een gezond 
lunchpakket vinden jullie op de site van het Voedingscentrum.  
 
Traktaties 
Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een 
traktatie. Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties die niet te groot zijn.  
 
Andere eetmomenten 
Ook bij uitjes, sportdagen en andere activiteiten willen we leerlingen meegeven dat lekker, gezellig 
en gezond prima samengaan. Ook op deze dagen is het meeste aanbod gezond. Natuurlijk zorgt de 
school dan weleens voor een waterijsje of zoet drankje. Als we het hele jaar gezond kiezen, is af en 
toe samen genieten van een extraatje geen probleem.  
 

Musical en Feestavond 
De voorbereidingen voor de musical ‘Herrie op het eiland’ op 25 mei zijn al in volle gang. De rollen 
zullen worden gespeeld door leerlingen uit groep 7 en 8. De liedjes zullen worden gezongen en 
gespeeld door de leerlingen van de andere groepen. Voor het decor, de kleding en de schmink zullen 
we nog een beroep doen op jullie als ouders. Dus… de kop is er af - we zijn gestart! 
 

Meivakantie 
Van maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei is het meivakantie. Alle kinderen zijn dan vrij. De 
landelijke feestdagen Koningsdag en Bevrijdingsdag vallen in deze vakantie. 

 
Alvast noteren 

Wanneer Wat 

4 en 5 mei Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 

8 mei  Moederdag 

16 mei Schoolreisje groep 3-8 

19 mei Schoolreisje groep 1-2 

25 mei Musical en feestavond 

26 en 27 mei Hemelvaartsdag en extra vrije dag 

30 mei - 2juni Avond4Daagse te Bakhuizen 

 
 
Notulen MZR-vergadering CBS de Skutslús   woensdag 9 februari 2021 
Tijd: 13.15 uur 
Waar: op school de Skutslús 
Aanwezig: Anita, Sjoerdtje, Auke (secr.), Eveline(vz.), Pieter 
 
1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 
Er worden geen punten gewijzigd in de agenda 
 
3. Ouder enquête en leerling enquête 
Enige tijd geleden hebben heeft onze school deelgenomen aan een oudertevredenheidpeiling. Van 
onze school hebben 19 ouders de enquête ingevuld. Er werden gegevens verzameld van 19 kinderen 
uit de bovenbouw en 9 kinderen uit de onderbouw. Hoe representatief de resultaten van de 
enquête zijn, is wel de vraag, maar er zijn wel een aantal kritische antwoorden gegeven. Deze 
punten verdienen wel de aandacht en we moeten hier zeker naar gaan kijken . Pieter gaat het ook 
met het team bespreken.  
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4. Zicht op leerlingenstromen 
Het aantal leerlingen op de scholen binnen Nijegaast loopt terug. De organisatie Versus (vereniging 
voor katholiek en christelijk onderwijs) heeft hier onderzoek naar gedaan en is voor onze school tot 
de volgende conclusie gekomen:  

- 93% van de leerlingen van de Skutslús komt uit Stavoren 
- De instroom per 1 oktober 2021 was erg laag en opzichte van voorgaande jaren, mede 

daardoor is het aantal leerlingen in de onderbouw qua totaal verder afgenomen.  
- Bijna 100% van de kinderen uit Stavoren gaat naar De Skutslús 
- De afname van de instroom komt door de afname van het aantal kinderen in Stavoren.  
- Al met al is de situatie van de Skutslús vrijwel 100% afhankelijk van de demografische 

ontwikkelingen in Stavoren. Op korte termijn zal het aantal leerlingen naar verwachting nog 
iets verder afnemen, omdat de instroom lager zal zijn dan de uitstroom. 

Voor het komende jaar komen er naar verwachting nog +/- 9 kinderen bij in de kleutergroep.  
Groep 8 bestaat uit 11 leerlingen die aan het eind van het jaar zullen uitstromen.  
Aangezien bijna 100% van de kinderen uit Stavoren naar de Skutslús gaat, is het lastig om extra 
leerlingen aan de school te binden. We hebben niet echt een vijver van omliggende dorpen waaruit 
we kunnen vissen. In Warns zit een lagere school en hier wil je geen leerlingen weghalen. We 
hadden na de fusie gehoopt dat meer kinderen vanuit Molkwerum naar Stavoren zouden komen. 
Maar doordat er in Koudum een goede kinderopvang zit en de route naar het werk vaak via Koudum 
gaat, is het begrijpelijk dat de keuze voor Molkwerummers eerder valt op de basisschool in Koudum.  
Kinderopvang via een commerciële organisatie is helaas nog altijd niet haalbaar. En gastouders zijn 
er zeer weinig in Stavoren. Het is nu misschien wel aantrekkelijker om gastouder te worden, nu de 
gemeente € 1.000,- subsidie voor de opleiding geeft.  
Het is wel zo dat onze school heeft altijd te maken heeft gehad met een golvende beweging wat 
betreft het aantal leerlingen in een groep. We hebben eerder te maken gehad met groepen van 
maximaal 4 leerlingen. Maar dit punt blijft de komende tijd onze aandacht houden.  
 
5. Corona 
De corona zorgt nog altijd voor spanning. Er zijn steeds meer kinderen die positief testen, maar 
gelukkig zijn er in de groepen nog steeds geen uitbraken en zijn er nog steeds geen groepen naar 
huis gestuurd. Ook onder de leerkrachten is er gelukkig nog steeds weinig uitval. Binnen Nijegaast is 
onze school één van de scholen met het minste ziekteverzuim.  
  
6. Notulen vorige vergadering 
Deze zijn akkoord. 
 
7. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken  
 
8. Rondvraag  
 Er zijn geen vragen voor de rondvraag 
 
11. Volgende vergadering 
Woensdag 13 april om 13.15 uur op school 
 
Punten voor de volgende vergadering  
Formatie schooljaar 2022-2023 
Schoolgids 2022-2023 
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