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Aanwezigheid Pieter in februari 

Dinsdag 1 februari Maandag 14 februari 

Donderdag 3 februari Woensdag 16 februari 

Dinsdag 8 februari Maandag 28 februari 

Donderdag 10 februari  

 
 
Trefwoord 
Week 5 t/m 7 (31 januari t/m 18 februari): Bewonderen   
Inhoud: Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot 
verwondering. Over wat bewondering van mensen kan betekenen. Over 
het wonder van het kleine en kwetsbare.  
Bijbel: De storm op het meer; het delen van vijf broden en twee vissen; 
het geloof van de Romeinse officier; het toekeren van de andere wang; 
de vraag aan de rijke jongeling; het kleine mosterdzaadje (Lucas 6, 9 en 
17. Matteüs 8, 14 en 19).   
  
Week 8/9 (wisselweek) en 10 (21 februari t/m 11 maart): Meedoen   
Inhoud: Over de uitnodiging om mee te doen; over de motieven achter de keuze voor engagement 
of afzijdigheid.  
Bijbel: Meedoen aan het Koninkrijk van God. De gelijkenissen van de zaaier, het grote feest en de 
bruidsmeisjes (Matteüs 5, 13, 22 en 25).  
  
Meedraaiochtend ouders van Plusklasleerlingen 
De meedraaiochtend voor de ouders van de plusklasleerlingen gaat dit jaar i.v.m. de 
coronamaatregelen niet door. 
 
 
Administratie- en studiedag team 
Op donderdag 3 februari heeft het team een administratie- en studiedag. Alle toets gegevens 
worden dan verwerkt en er wordt een begin gemaakt met de nieuwe groepsplannen en 
handelingsplannen voor de tweede helft van het schooljaar. Ook worden de rapportfolio’s van de 
leerlingen klaargemaakt. Met de heer Piers van de Sluis gaan we ons  ‘s ochtends oriënteren op de 
nieuwe voorgezet lezen methode Atlantis. 
Alle leerlingen zijn deze hele dag vrij! 

 

10 min gesprekken 
Op maandag 7 februari/week 10 starten de 10 minuten gesprekken. Jullie ontvangen een uitnodiging 
van de eigen groepsleerkracht via ons ouderportaal PARRO. Jullie ontvangen een aankondiging, 
vervolgens kunnen jullie rechtstreeks via Parro inschrijven op tijdstippen die de leerkracht van jullie 
kind voor de groep heeft aangemaakt.  
Maak bij de 10 minuten gesprekken zoveel mogelijk gebruik van de eigen ingang van de groep van 

jullie kind. 
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Voorleeswedstrijd 
De regionale kwartfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd in de 
bibliotheek van Bolsward is i.v.m. corona verplaatst naar april. Op het 
moment van verschijnen van deze nieuwsbrief is de datum nog niet 
bekend. Voor onze school gaat Demi Sijtsma uit groep 8 er naar toe. 
De winnaar gaat door naar de regionale halve finale.  
Wij wensen Demi alvast heel veel succes! 

 
Verslag leerlingenraad 
De leerlingenraad is op 18 januari bij elkaar geweest om over verschillende onderwerpen met elkaar 
te praten. Over het volgende hebben we met elkaar gesproken: 

• Er is veel nieuw speelgoed bijgekomen, met name van de DoeKoe actie. Inmiddels is er een 
verdeling gemaakt van het speelgoed naar bouw, zodat het spelmateriaal goed kan worden 
gebruikt. Juf Roelofje maakt drie bakken voor het materiaal. 

• Juf Roelofje besteld nog 4 kleine ballen. 

• Er mist een tegel op het plein. We hebben met meester Geert afgesproken dat hij het zal 
repareren. 

• Het is vervelend dat er steeds kinderen door het veld lopen als er op het plein wordt 
gevoetbald. Als leerlingenraad zijn we langs de groepen geweest om dit aan te kaarten en 
ervoor te zorgen dat we rekening houden met elkaar op het plein. 

• Als de bal op het dak komt, dan nemen we contact op met meester Geert. We gaan niet 
meer steeds zelf het dak op. 

• Meester Pieter gaat met de leerkrachten praten of het mogelijk is een groentetuintje aan te 
leggen en bij te houden, bijvoorbeeld in de workshops. 

 
Workshop Techniek voor groep 7 en 8 
Op 14 februari gaat groep 7-8 naar het RSG te Sneek om een workshop duurzame technieken te 
volgen. De workshop duurt van 9.00 – 11.00 uur en zal gaan over circulaire economie, 
voedingstechnologie, AGRO-food en duurzaamheid. 
 
Zonder chauffeurs komen de leerlingen er natuurlijk niet… Bij deze willen we jullie vragen wie er kan 
rijden naar Sneek om de kinderen te brengen en weer op te halen. Graag jullie opgave bij juf Geertje 
of juf Lisa. 

 
Afronden van de werkzaamheden. 
Het lukt de leerlingen niet altijd om alle (verplichte) opdrachten voor die dag af te maken. 

Om te voorkomen, dat de leerlingen de volgende dag met een achterstand beginnen, kiezen 

wij er soms voor om de werkzaamheden na schooltijd even af te ronden. Natuurlijk  worden 

de ouders wel even geïnformeerd. 

Kinderconferentie 
Op 18 februari gaan de leerlingen die de leerlingenraad van de Skutslús vormen, naar de derde 
Kinderconferentie Súdwest-Fryslân. 
 
Het doel van de dag: De gemeente vindt het belangrijk om goed naar de kinderen van Súdwest-
Fryslân te luisteren. Leerlingen uit de bovenbouw worden uitgenodigd om mee te denken. Zodat, 
dankzij de actieve inbreng van de kinderen, ervoor gezorgd kan worden dat Súdwest-Fryslân een 
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plek is waar kinderen fijn kunnen opgroeien. En op 18 februari wordt de eerste kinderburgemeester 
geïnstalleerd!  
 
Tijden Inloop: 08.30 - 09.00 uur  
Start Kinderconferentie: 09.00 uur  
Einde Kinderconferentie: 15.30 uur  
 
De Kinderconferentie zal plaatsvinden in het Bestjoershûs Súdwest-Fryslân in Sneek.  
We wensen de leerlingenraad een inspirerende dag toe! 
 
Ouderraad 
De ouderraad van onze school vervult een klankbordfunctie. Deze raad heeft geen wettelijke 
bevoegdheid, maar heeft als taak de schooldirecteur gevraagd en ongevraagd te adviseren. 
Daarnaast is de ouderraad betrokken bij de organisatie van verschillende activiteiten, zoals het 
organiseren van het kerstbuffet of de musical-avond. Ongeveer vijf keer in het jaar vergadert de 
ouderraad met de schooldirecteur over alle lopende zaken. 
 
De volgende mensen nemen op dit moment zitting in de ouderraad: 
Christina Finnema 
Tineke van der Meer 
Anita van der Kooi 
Ronald Oppers 
Christiaan Heijsman 
 

 

 

 

 

 

Alvast noteren 
Wanneer Wat 

Maandag 7 maart Studiemiddag team – alle lln. vrij vanaf 12.00 uur 

Zaterdag 12 maart Schoonmaakmiddag buiten NL DOET – onder voorbehoud 

Maandag 28 maart Start Week van het Geld 

Woensdag 30 maart Nije Gaast Dei – alle lln. vrij 

 
 
 
 
 

Voorjaarsvakantie 

Van maandag 21 tot vrijdag 25 februari! 
***************************************************************************************************** 
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