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Aanwezigheid Pieter in december 
 

Maandag 1 december Woensdag 15 december 

Dinsdag 7 december Maandag 20 december 

Donderdag 9 december Donderdag 23 december 

Maandag 13 december  

 
 
Corona aanpassingen 
Als school volgen we de regelgeving van het kabinet, het RIVM en de PO-Raad: 
Dat betekent het volgende: 

• De directeur en IB-er komen alleen op school wanneer dit in het belang is van de leerling 
(denk aan overleggen, gesprekken). Wat thuis kan, doen we thuis; 

• Leerkrachten zijn weer alleen op school om les te geven. Na afronding en voorbereiding voor 
de volgende dag gaan ze direct naar huis; 

• Alle overleggen/teamvergaderingen gaan weer helemaal digitaal via Teams; 
• Alles rondom onderzoeken en gesprekken over leerlingen kunnen live doorgaan, zij het met 

de juiste afstanden, ventilatie en weer veel handen wassen; 
• Op school wordt er extra aandacht besteed aan het met de kinderen handenwassen; 
• Deurkrukken worden extra gereinigd; 
• Ouders en verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan en dan volgens 

afspraak; 
• Alle volwassenen houden 1.5m afstand van elkaar; 
• Sinterklaasfeest: Sinterklaas en één roetveeg-piet komen op school voor activiteiten per 

groep; 
• Kerstfeest: alleen in de eigen groep met kinderen, leerkracht en stagiaires. Kerstactiviteiten 

buiten doen we niet. Ook de kerstbuffetten gaan niet door. 

 
Formatie groep 7-8 
We zijn heel blij jullie te kunnen melden dat juf Lisa Walstra het hele schooljaar 2021-2022 wil èn 
kan blijven werken in groep 7 en 8. Dat zorgt voor stabiliteit en duidelijkheid! Dus tot aan de 
zomervakantie geeft juf Geertje les op maandag, dinsdag en vrijdag, en juf Lisa op woensdag en 
donderdag. 
 
 

Tosti-eten op vrijdag 
Tot nader bericht eten we op vrijdag geen tosti’s met de kinderen. 
Het leek ons i.v.m. de huidige coronabesmettingen niet verstandig 
om dit op dit moment nog te doen. We weten dat de kinderen dit 
erg jammer zullen vinden, maar het is even niet anders. We 
schaffen het echt niet af, maar nu kan het even niet. 
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Trefwoord 
Week 47 t/m 49 (22 november t/m 10 december): Zie je het?   
Inhoud: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog hebben voor de signalen van 
een toekomst van vrede en rechtvaardigheid.  
Bijbel: Jesaja’s visioenen van nieuw koningschap en vrede (Jesaja 
1 t/m 11).  
  
Week 50 en 51 (13 t/m 24 december): Verrassend   
Inhoud: Over hoe we omgaan met verrassingen in ons leven. En 
wat het betekent om elkaar te kunnen verrassen.   
Bijbel: Het geboorteverhaal Jezus (Lucas 1 en 2).  

 
Uitslag voorleeswedstrijd 

Na een spannende wedstrijd via Teams, is bekend geworden dat 
Demi Sijtsma uit groep 8 ons zal gaan vertegenwoordigen tijdens de 
regionale voorleeswedstrijd die gehouden zal worden in de 
bibliotheek van Koudum of Bolsward. De datum waarop dit zal gaan 
plaatsvinden is tot op dit moment nog niet bekend. 
 
We willen Demi in de eerste plaats feliciteren met het behalen van 
de eerste plaats met haar voorleesstuk uit “Harry Potter en de 
relieken van de dood” van J.K.Rowling, maar wensen haar ook heel 
veel succes bij de regionale wedstrijd! 
 

 
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. De surprise mag vrijdag 3 december mee worden genomen naar school. In verband met de 
aangescherpte corona-maatregelen worden de surprises niet tentoongesteld in de 
gemeenschapsruimte. 
 

Sinterklaasfeest 
Op vrijdag 3 december hopen we dat Sinterklaas rond 8.45 uur een bezoek zal brengen aan onze 
school. We willen jullie vragen jullie kind niet te vroeg naar school te laten gaan in verband met de 

voorbereidingen: graag niet eerder dan 8.30 uur. 
 
Jullie zijn als ouders dit jaar in verband met de 
coronamaatregelen helaas niet welkom om Sint te 
verwelkomen. Sinterklaas zal ook niet door ouders en 
kinderen op het plein worden ingehaald en welkom 
worden geheten. 
 

Als Sinterklaas komt, gaat groep 1 tot en met 4 feest vieren in het speellokaal. Daarna zal de Sint ook 
de peuters bezoeken en groep 5-6 en groep 7-8.  
Evenals voorgaande jaren is groep 1 tot en met 4 vrijdagmorgen (na afloop van het Sinterklaasfeest) 
vanaf 12.00 uur vrij. 
De kinderen van groep 5 tot en met 8 zijn op de gewone tijd, om 14.30 uur. 
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Enkele aandachtspunten: 

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

• Groep 5-8 nemen wel brood mee voor de lunch; 

• De kinderen niet voor 8.30 uur naar school sturen/brengen; 

• Graag een tas met naam erop meegeven. 
 

 
 
 
KERST 
Op  donderdag 23 december 
maken alle leerlingen op 
school een kerststukje in een 
kerstworkshop. 
 
We willen jullie vragen jullie 
kind het volgende in een tas 
mee te geven: 

• Een bakje, schaal of 
pot; 

• Een stuk natte groene 
oase; 

• Groene takken van 
bomen en struiken; 

• Eventuele andere kleine kerstversierinkjes zoals een kaarsje, slingertjes of kleine kerstballen; 

• Vanaf groep 5: een tuinschaartje voorzien van naam. 
 
Op donderdag 23 december vieren we ook met de leerlingen het kerstfeest op school, ieder in de 
eigen groep. Naast de kerstworkshop, houden we met de leerlingen een kerstviering met liedjes, 
gedichten en verhalen onder schooltijd. Alle leerlingen zijn dus, net als anders, de gehele dag op 
school. 
Na 14.30 uur begint dan voor iedereen de kerstvakantie. Alle kinderen zijn dan vrij want vrijdag 24 
december is een extra vrije dag omdat Kerst dit jaar in het weekend valt. 
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Begroting 2021-2022 
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 € 39,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 

Afscheid groep 8         € 15,00 

Totaal: €55,50 €55,50 €55,50 €68,50 €69,50 €63,50 €63,50 €63,50, €78,50 

 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 

Het team van CBS de Skutslús wenst jullie allemaal 

hele goede kerstdagen toe en voor het nieuwe jaar 2022 

veel voorspoed en gezondheid! 
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Alvast noteren 
Wanneer Wat 

Maandag 10 januari Eerste schooldag na de kerstvakantie 

Maandag 17 januari Start Cito M toetsweken 

Vrijdag 28 januari Einde Cito M toetsweken 

Maandag 31 januari Open dag nieuwe ouders 
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