
Toelichting bij de maandkalender van december 2018. 

 
Aanwezigheid Pieter in Stavoren: 
Maandag 3 december 

Maandag 10 december 

Donderdag 13 december 

Maandag 17 december  

Donderdag 19 december 

 
Uitslag voorleeswedstrijd 
Na een spannende wedstrijd is bekend geworden, dat Ruben Sijtsma uit 

groep 8 ons zal gaan vertegenwoordigen tijdens de regionale 

voorleeswedstrijden die gehouden zullen worden in de bibliotheek in 

Koudum of Bolsward. De datum waarop dit zal gaan plaatsvinden is tot 

op dit moment nog niet bekend. Wij willen Ruben in de eerste plaats 

feliciteren met het behalen van de eerste plaats, maar wensen hem ook 

heel veel succes bij de regionale wedstrijd met zijn voorleesstukje uit 

‘Harry Potter, en de steen der wijzen’ van J.K.Rowling. 

 
Surprises groep 5 - 8 
In de groepen 5 tot en met 8 zijn er inmiddels al lootjes getrokken om de drukke Sint wat te ontlasten. 

Elk kind koopt voor een ander een cadeautje voor  € 7,50 en maakt een surprise en een gedicht. 

 

Het leek ons heel leuk om wat langer van al die prachtige surprises te kunnen genieten en willen u en 

uw kind vragen de surprise, als hij af is, mee te nemen naar school in de dagen vóór 5 december. 

De surprises kunnen dan worden tentoongesteld in de gemeenschapsruimte waar iedereen de creatieve 

kunstwerken kan bekijken. Lukt het u niet om met uw kind de surprise in die week af te krijgen: geen 

probleem – niets moet, alles mag! 

 

 

 
Sinterklaasfeest 
Op woensdag 5 december komt Sinterklaas rond 8.40 uur een bezoek 

brengen aan onze school. We willen u vragen uw kind niet te vroeg 

naar school te laten gaan in verband met de voorbereidingen op het 

plein. U bent als ouder van harte welkom om Sint te verwelkomen op 

het plein. Omdat dit jaar Sinterklaas ook een bezoek brengt aan de 

peuterspeelzaal, is er geen samenkomst in het speellokaal voor 

belangstellenden. 

 

 

Na het welkom brengt de Sint en zijn Pieten een bezoek aan alle klassen. Natuurlijk zal hij wel meer 

tijd besteden aan de jongste kinderen.  

Evenals voorgaande jaren is groep 1 en 2 woensdagmorgen (na afloop van het Sinterklaasfeest) vanaf 

11.00 uur vrij. Mocht dit voor u problemen opleveren wat de opvang betreft dan horen we dit graag. 

De kinderen van groep 3 tot en met 8 zijn op de gewone tijd, om 12.15 uur vrij. 

 

Programma: 

8.30-9.00 uur   Binnenkomst op het plein 

9.00-10.00 uur  Kleuters bij Sint in het speellokaal 

10.00-10.20 uur  Sint naar de peuters 

10.15-10.30 uur  Pauze voor de kinderen 

10.35-11.45 uur  Groep 3-4 bij Sint in het speellokaal 



11.00 uur  Groep 1-2 naar huis 

11.45 uur  Sint bij groep 5-6 en 7-8 

12.15 uur  groep 3-8 naar huis 

 

 

 

 

    Enkele aandachtspunten:  

 De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee te nemen deze dag 

 De kinderen mogen zich verkleden 

 De kinderen graag niet voor 8.20 uur naar school sturen/brengen 

 Wilt u uw kind een plastic tas meegeven met naam 

 

Kersworkshops  
Maandagmiddag 17 december maken alle leerlingen op school iets voor kerst in een kerstworkshop.   

De leerlingen kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod van kerst-knutsel-baksels.  

 

Schoonmaakrooster 

Het schoonmaakrooster voor 2019 ligt de komende week in de gemeenschapsruimte bij de koffietafel. 

U wordt verzocht twee voorkeursdata aan te geven. Na een week inventariseren we de lijst. Wie geen 

voorkeursdata heeft aangegeven, zal worden ingedeeld door ons. De definitieve lijst waarop iedereen 

staat ingedeeld, krijgt u vervolgens via de mail toegestuurd. 

De schoonmaakdata: 

Dinsdag 8 januari 2019  - binnen 

Zaterdag 9 maart 2019  - buiten NL Doet 

Maandag 8 juli 2019   - binnen 

Donderdag 29 augustus 2019 - buiten 

 

 

Kerstfeest 

Donderdag 20 december vieren wij samen met de leerlingen het kerstfeest op school en in de Nicolaas 

kerk.  

 

We beginnen met een broodmaaltijd op school voor alle groepen.  

Om 17.00 uur worden alle kinderen in de gemeenschapsruimte verwacht waar een broodmaaltijd voor 

hen klaar staat.  

 

Om 18.45 uur vertrekken we met de kinderen van school naar de Nicolaaskerk. Om 19.00 uur start 

daar de kerstmusical opgevoerd door alle groepen.  

De viering heeft als thema ‘Iedereen telt mee’ en sluit aan bij de methode Trefwoord. Aan het eind 

van het uurtje samenzijn wordt een collecte gehouden. De bestemming van de collecte zal in de kerk 

worden bekend gemaakt door de kinderen. 

 

Aandachtspunten: 

  Groep 1 t/m 4 heeft donderdagmiddag 20 december vrij 

  Groep 5 t/m 8 gaat donderdagmiddag 20 december gewoon tot 14.30 uur naar school 

  Vrijdag 21 december is er op school ‘vrije inloop’ voor alle leerlingen van 9.00 tot 10.30 uur 

om kerstwerkjes enz. op te halen. Na 10.30 uur begint dan voor iedereen de kerstvakantie. 

 

 

Schoolfruit 

We zijn nu al weer een aantal weken verder en het begint al een beetje 

te wennen. We hebben al verschillende fruitsoorten voorbij zien 

komen. Het ene fruit is bewerkelijker dan het andere fruit. Inmiddels 



hebben we snijplanken en mesjes genoeg en zijn de leerkrachten aardig bedreven in het snijden en 

schillen. Het kost even wat meer tijd, maar we staan er als school helemaal achter dus gaan er ook 

voor. 

 

Voor sommige kinderen blijft het lastig om aan nieuwe fruitsoorten te wennen. Wij gaan ervan uit dat 

alle kinderen een klein hapje moeten proeven, want aan nieuwe smaken moet je ook wennen. Kinderen 

die ergens allergisch voor zijn of die ècht niet willen, dwingen we natuurlijk niet. We willen u wel 

vragen uw kind dan van thuis een vervangend stukje fruit mee te geven dat uw kind wel lust op onze 

schoolfruit-dagen. 

 

Wilt u van te voren weten welke fruitsoorten er elke week voorbij komen? Bij de kleuters, in de hal 

hangt steeds een actueel briefje met het aanbod van de week. 

 

Begroting 2018-2019 

 

 

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

Aantal leerlingen:          

          

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 
 

 

 

Ouderportaal Parro 
Na de introductie op de ouderavond over het 

ouderportaal Parro zijn we overgegaan naar de betaalde 

versie. Voor u als ouders is het gratis: u hoeft alleen de 

app op uw telefoon te downloaden of te openen op een 

computer via parro.com. 

 

Inmiddels zijn alle ouders uitgenodigd via mail om de 

Parro app te installeren en te openen. Mocht u geen mail 

hebben ontvangen, wilt u dit dan even melden bij de leerkracht of bij juf Lienke. Heeft u vragen of 

problemen dan kunt u meestal via de zoekopdracht Parro support vele antwoorden vinden. Komt u er 

toch niet uit, dan kunt u altijd op donderdag even langskomen bij juf Lienke of uw vragen stellen via 

de mail bict@nijegaast.nl 

mailto:bict@nijegaast.nl


Het is even wennen voor ons allemaal maar we gaan ervan uit dat na een periode van opstarten en 

gewenning we er met z’n allen veel plezier van zullen beleven. We willen u er nog wel op wijzen dat u 

berichtjes kunt sturen naar de leerkracht, maar dat ze als ze aan het werk zijn, niet de hele tijd op hun 

telefoon kijken. En een ziekmelding doet u gewoon via een telefoontje naar school. 

 

 

 
 

Notulen MZR vergadering CBS De Skutslús donderdag 8 november 2018 
Tijd: 20.00 

Plaats: De Skutslús 

Aanwezig: Barend, Ittje, Henderika, Immertje, Eveline, Stefanie 

Afwezig: Netty 

 

1.Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2.Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd aangenomen. 

 

3. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vergadering op 20 september 2018 worden onveranderd vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken 

Er is van de GMR een brief binnengekomen mbt het voorzittersoverleg. Dit overleg wordt 2 keer per 

jaar gehouden voor MZR voorzitters. Natuurlijk is het, als de voorzitter verhinderd is, ook mogelijk 

dat er iemand anders van de MZR komt en daarom willen ze binnenkort dit overleg een andere naam 

geven. Het is dan niet meer gekoppeld is aan de ‘voorzitter’ maar iedere ‘afgevaardigde’ van de 

MZR’en binnen Nije Gaast kan dan naar dit overleg gaan. Dit jaar is het eerste overleg op woensdag 

21 november 2018. Het tweede overleg is op 17 april 2019. Wie kan er naar het overleg op 21 

november van onze MZR? Van Barend is al bekend dat hij niet kan. Stefanie heeft een dubbelrol in dit 

overleg omdat ze ook GMR lid is, zo mogelijk is het dus beter dat er een ander MR lid naar toe gaat. 

ACTIEPUNT Stefanie: Bovenstaand in de groepsapp zetten zodat Netty ook op de hoogte is. 

ACTIEPUNT Allen: Thuis kijken wie er naar het overleg van 21 november kan à Ittje gaat er heen. 

 

5. Punten vanuit het Schoolhoofd 

A. Schoolplan, ideeën voor komende 4 jaar: 

De School moet voor 1 juli 2019 een nieuw schoolplan gemaakt hebben voor de komende vier jaar. De 

MZR moet goedkeuring verlenen voor dit schoolplan. Het team vraagt ons mee te denken met nieuwe 

plannen, ontwikkelingen voor onze school mbt de komende 4 schooljaren. Ook de Ouderraad zal hier 

tzt naar gevraagd worden. 

We hebben hierover kort van gedachte gewisseld maar besluiten hier nog eens rustig over na te denken 

en hier volgende vergadering op terug te komen. 

B. Muziek als speerpunt: 

Stichting breed wordt er ingestoken op Muziekonderwijs komend jaar. Natuurlijk doet De Skutslús 

mee met dit project. Juf Sjoerdtje heeft hiervoor een opleiding/training gedaan en gaat dit project 

begeleiden. 

C. Regiofunctie school: profileren met goed onderwijs, kinderopvang: 

Het behouden van genoeg leerlingen is een zorg voor alle kleine scholen in Nederland. En, ondanks de 

fusie met ’T Swannenêst zal dat ook voor De Skutslús blijven gelden. Ook wij zijn een kleine school 

en de overheid 

bezuinigt steeds vaker op het kleine scholenbeleid in Nederland. De bestuurder vraagt ons mee te 

denken over hoe we De Skutslús kunnen promoten in de regio. Er komen een 

paar goede ideeën naar boven die de voorzitter zal voorleggen bij de bestuurder. 

ACTIEPUNT Barend: Besprokene voorleggen aan Pieter 



 

6. Verbeterde versie van MZR jaarplanning 2018-2019 

Naar aanleiding van de vorige vergadering heeft Stefanie de MZR jaarplanning aangepast. 

ACTIEPUNT Stefanie: De MZR jaarplanning 2018-2019 nogmaals doorsturen. 

 

7. Nieuwe taalmethode Staal 

Docenten zijn erg enthousiast. Het was de eerste weken wel heel zwaar en wennen. Maar het begint nu 

aan te slaan en de kinderen zijn er inmiddels grotendeels aan gewend. De methode is echt veel beter. 

Docenten moeten nu nog wel veel uitleggen maar dat wordt naarmate de methode langer gebruikt 

wordt beter. De begeleider was afgelopen week nog op school en die was erg tevreden over hoe het nu 

gaat. 

 

8. Duurzaamheid/toekomst gebouw 

De stichting wil de schoolgebouwen van Nije Gaast graag duurzamer maken met bijv. zonnepanelen, 

betere isolatie, etc. Ze beginnen met de nieuwste scholen. Onze school is al oud zodat het niet echt 

nuttig is om dat met dit gebouw te gaan doen. Zolang het gebouw in goede staat is wordt het zo nodig 

nog opgeknapt, maar over een aantal jaren wordt er dan gekeken naar de mogelijkheden van 

nieuwbouw. 

 

9. Vergadering van 13 december wel of niet verplaatsen? 

De eerstvolgende MZR vergadering valt samen met GMR vergadering. Hierdoor kan Stefanie niet 

aanwezig zijn. Omdat we dit nu al lang van te voren weten is de vraag of we onze MZR vergadering 

verplaatsen of niet? Dit blijkt heel lastig met allerlei andere verplichtingen dus we laten hem gewoon 

staan. Iemand anders notuleert die vergadering dan. 

 

10.Begroting De Skutslús 2018-2019 

De komende maand moet de begroting weer goedgekeurd worden door de MZR. Pieter komt deze dan 

toelichten in de vergadering. 

ACTIEPUNT Barend: Pieter uitnodigen voor onze vergadering van 13 december 2018, 20.00 uur 

 

11. Bereikbaarheid Pieter 

Wanneer Pieter op De Skutslús is staat tegenwoordig in de nieuwsbrief. Dit werkt tot nu toe goed. 

12. Reiskosten ouders Molkwerum 

Dit punt kwam ter sprake tijdens de vorige vergadering. Het was toen nog niet geregeld, maar 

inmiddels is het overgemaakt aan alle ouders. 

 

13. Wvttk 

- Cursus: 

In oktober is er door de GMR een cursus voor (G)MR leden georganiseerd. Eveline en Henderika zijn 

geweest namens onze MZR. Het was een interessante, leuke avond. Op de vergadering werden veel 

tips gegeven. Oa kwam ter sprake dat de bestuurder van de school vaker bij de vergadering aanwezig 

zou moeten zijn. Pieter is nu eigenlijk alleen maar bij ons in de vergadering als er dingen besproken 

moeten worden mbt goedkeuring of advies van de MZR. Alle andere keren gaat de voorzitter vooraf 

aan de vergadering de punten van de bestuurder vooraf met hem bespreken. Op de cursus gaven ze aan 

dat dat prima is voor af en toe, maar dat het teveel eenrichtingsverkeer is en te weinig dialoog 

oplevert. Ook zou het om die reden goed zijn dat de MZR en de Ouder Raad vaker contact heeft met 

elkaar. We praten hier een tijdje over door en komen tot de conclusie dat we het toch graag anders 

zouden gaan doen. 

Voorstel : 

* We vragen Pieter om de vergadering 1x in de twee keer (deels) bij te wonen, te beginnen op de 13 

december. 

* Om meer contact met de Ouderraad te hebben lijkt het ons fijn om de notulen van hun vergadering te 

kunnen lezen en bijv. 2 keer per jaar (dit jaar nog 1 x in bijv. maart/april) samen te vergaderen. 

ACTIEPUNT Barend: Bovenstaand voorstel met Pieter (en evt. de Ouderraad bespreken). 



Op de cursus werd ook nog gesproken over wat voor MZR je nu eigenlijk bent of wilt zijn. Een 

belangrijk punt voor onze nieuw samengestelde MZR. 

We besluiten dat we hier over nadenken en er volgende vergadering over verder praten. 

ACTIEPUNT Stefanie: Op tijd een herinnering sturen dat we punten doorgeven, 

ACTIEPUNT Allen: Er over denken en een week van te voren punten doorgeven. 

 

14. Rondvraag 

Stefanie: Het is belangrijk dat de MZR ook vertegenwoordigd is op de ouderavond. Zelf is ze 

verhinderd door de GMR vergadering die op dezelfde dag plaats vindt. Barend kan niet ivm een 

voorlichting voor het voorgezet onderwijs. Wie gaat er wel? Immertje, Henderika, Netty, Eveline in 

ieder geval wel. Ittje is nog niet bekend. 

 

15. Volgende vergadering Datum: 13 december 2018 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Skutslús Punten voor 

de volgende vergadering: * Schoolplan: ideeën tot optimalisering van ons onderwijs van de komende 

vier jaar. * Parro * Ouderbetrokkenheid 3.0, hoe loopt dit/moeten we bijv. ook toestemming mbt 

sommige onderwerpen verlenen? * Wat voor MZR willen wij zijn? 

 

 

Alvast noteren.  

 De eerste schooldag is maandag 7 januari 2019 

 Schoonmaakavond binnen dinsdag 8 januari 2019 

 Luizencontrole woensdag 9 januari 2019 

 Start Cito toetsweken – maandag 21 januari 2019 

 

 

 

Namens het gehele team, MZR en ouderraad wensen wij u/jullie: 

 

Prettige Kerstdagen 

en een gelukkig 2019 
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