
Toelichting bij de maandkalender van januari 2019. 
 

 

Aanwezigheid Pieter op de Skutslús in januari: 
Dinsdag 8 januari 

Donderdag 10 januari 

Maandag 14 januari 

Woensdag 16 januari 

Dinsdag 22 januari 

Maandag 28 januari 

Woensdag 30 januari 

 

Schoonmaakavond en schoonmaakrooster 
Dinsdagavond 8 januari staat er weer een schoonmaakavond gepland. De 

avond begint om 19.00 uur. Wij kunnen vele helpende handen gebruiken 

om de lokalen weer netjes te maken.    

Willen de schoonmakers wel zelf een emmertje met poets-benodigdheden 

meenemen?  Het nieuwe schoonmaakrooster voor het schooljaar 2019 

ontvangt u in de eerste schoolweek van het nieuwe jaar. 

 

Luizencontrole 
Op woensdag 9 januari komen de luizenmoeders uw kind weer controleren. Denkt u er aan deze dag 

geen gel of al te moeilijke vlechten in het haar van uw kind te doen. 

Bij de laatste controle van 31 oktober waren alle kinderen luisvrij. Het is altijd mooi om dit te weten. 

Blijf alert op een eventuele ‘uitbraak’ en controleer uw eigen kind zelf ook regelmatig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Groep 5-6 
Met ingang van dinsdag 8 januari geeft juf Lienke geen les meer aan groep 5-6. Haar andere taken als 

bovenschools ICT-er en Functionaris Gegevensbescherming nemen steeds meer tijd in beslag. Juf 

Lienke gaat daarom een extra dag op het bestuursbureau te Balk werken. Haar lesgevende taken van 

de dinsdag zullen worden overgenomen door haar duo-collega juf Sjoerdtje. Op maandag blijft ze de 

juf van groep 5-6. 

 

Workshops op dinsdag en vrijdag 
Omdat we als school meer aandacht willen besteden aan de talentontwikkeling van onze leerlingen, 

willen we op dinsdag en vrijdag de leerlingen een keuze laten maken uit een aantal workshops. Elk 

kind kan dan een keuze maken uit het workshopaanbod en zich intekenen voor de workshop van hun 

keuze. Drie weken lang werken ze dan aan een opdracht. Deze opdracht kan uit de techniek hoek 

komen, maar het kan ook op het gebied van creativiteit zijn zoals bijvoorbeeld muziek, drama, 

tekenen, schilderen, figuurzagen, werken met papiermaché enz. 

Cito Toetsen 

In week 4 tot en met 5 vinden in alle groepen weer de 

niet-methode-gebonden Cito toetsen plaats. Een goed 

moment om te kijken hoe onze leerlingen zich het 

afgelopen half jaar hebben ontwikkeld. Het zou fijn 

zijn als u deze weken geen dokters- of 

tandartsafspraken zou willen plannen onder schooltijd. 
 



Elke workshop duurt één uur. Kinderen van de onderbouw (groep 1 tot en met 4) krijgen een ander 

aanbod dan de kinderen van de bovenbouw (groep 5 tot en met 8). 

 

Er zijn 3 workshops op dinsdag voor groep 1-4 en 3 workshops voor groep 5-8. 

Er zijn 3 workshops op vrijdagmorgen voor groep 1-4 en 3 workshops voor groep 5-8 op 

vrijdagmiddag. 

Elke workshop loopt 3 weken en wordt 2 keer achter elkaar gegeven. De workshopleider bepaalt of hij 

precies hetzelfde programma doet of iets vergelijkbaars.  

We hebben een schema gemaakt voor 6 weken. 

 

 

Schaatsen voor Water 
Elk jaar organiseert Plan Nederland de landelijke 

scholenactie Schaatsen voor Water. Een actie 

waarbij we samen met groep 5 tot en met 8 gingen 

schaatsen voor leeftijdsgenoten in Afrika.  

 

Dit jaar gingen we schaatsen voor schoon drinkwater 

en wc's op scholen in Ethiopië. Onze uitdaging was om 

zo ver mogelijk te schaatsen en daar zoveel mogelijk 

sponsorgeld mee in te zamelen. Misschien lukte het 

zelfs wel om 8 kilometer af te leggen; dat is dezelfde afstand die kinderen in Ethiopië nu gemiddeld 

moeten lopen om water te halen. Hierdoor kunnen ze niet alle lessen volgen. Ook zijn er op school 

geen wc's of kraantjes om je handen te wassen. Hoe meer geld we zouden ophalen, hoe meer kinderen 

schoon drinkwater en wc's krijgen op school. Super belangrijk dus!  

 

Met elkaar hebben we het mooie bedrag van € 1775,10 bij elkaar geschaatst en opgehaald! 

FANTASTISCH!! Inmiddels is het geld aan Plan Nederland gedoneerd.  

Op de site www.planschaatsenvoorwater.nl kunt u er meer over lezen.  

 

 

Facebook en Parro 
Bijna alle ouders hebben inmiddels hun Parro account geactiveerd. Eind december hebben we de 

besloten Facebook groep CBS de Skutslús daarom opgeheven. Foto’s en berichtjes uit de groepen kunt 

u nu volgen via de Parro app. Ook zullen we de Parro app gaan gebruiken met het inplannen van de 

eerstvolgende tien minutengesprekken. 

 

Alvast noteren.  

 Maandag 4 februari tot en met donderdag 7 februari - Open Dagen  

 Vrijdag 8 februari - rapport mee 

 Dinsdag 12 en woensdag 13 februari - Meedraai-ochtend Plusklas  

 Week 7 – adviesgesprekken VO voor groep 8 

 Woensdag 13 februari – 10 minuten gesprekken 

 Donderdag 14 februari - Administratiedag Team – alle lln. vrij 

 18 februari – 22 februari Voorjaarsvakantie 

 Woensdag 27 februari - luizencontrole 

 

 

http://www.planschaatsenvoorwater.nl/

