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Aanwezigheid Pieter in januari 
 

Dinsdag 11 januari 2022 Maandag 24 januari 

Donderdag 13 januari Woensdag 26 januari 

Maandag 17 januari  

Woensdag 19 januari  

 
 
Trefwoord 
Week 2 t/m 4 (10 t/m 28 januari): Groeien   
Inhoud: Over groeien in kennis, in mogelijkheden, in ambities en 
dromen, over groeien als mens. Over wat groei doet met mens en 
wereld, over grenzen aan de groei.  
Bijbel: Johannes in de woestijn; Johannes doopt Jezus. Jezus leest voor 
uit de Tora en geneest mensen. Jezus zoekt leerlingen (Lucas 3 t/m 5).  
  
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).  
 

 

Cito Toetsen 
In week 3 en week 4 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 mooi zijn wanneer jullie voor 
deze twee weken geen tandarts- of doktersafspraken 
inplannen. 

 

Groep 8 
Op dit moment beginnen voor groep 8 al de voorbereidingen op het vervolgonderwijs. De open 
dagen op het VO in de regio gaan van start en ook de laatste Cito toetsen worden op school 
afgenomen. Als school moeten we, voorafgaand aan de centrale IEP-eindtoets, al aangeven op welk 
niveau wij verwachten dat de leerlingen zullen uitstromen. Vanaf maandag 7 februari vinden de 
adviesgesprekken plaats met de leerkracht. 
 
 

Ouderbijdrage 
Deze maand kunt u weer de jaarlijks aanvraag ouderbijdrage verwachten.  
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Nieuwe keuken 
In de kerstvakantie is de oude keuken verwijderd en een nieuwe geplaatst. De keuken heeft nu een 
meer open karakter waarbij een deel van het L-vormige aanrecht als een soort balie/bar kan 
fungeren. Het werk is nog niet helemaal af: het plaatsen van  
de betegeling en het plafond wordt de komende weken afgerond. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lianne Bergsma in het ziekenhuis UMCG 
Rond Kerst en de jaarwisseling hebben we allemaal erg meegeleefd met Lianne en haar 
ouders. Het waren extreem spannende dagen. Gelukkig gaat het nu, na meerdere operaties, 
heel voorzichtig weer een beetje de goede kant op. Lianne blijft in ieder geval nog tot eind 
januari in het ziekenhuis. Het blijft allemaal afwachten hoe Lianne gaat herstellen, maar we 
zijn blij dat we vorige week een mooie foto van een lachende Lianne kregen, waarop ze 
bezoek kreeg van zus Marije en broertje Jurre. 
 
Nu Lianne weer op de gewone afdeling ligt, kan zij 
ook weer post ontvangen. Het zou heel fijn zijn als ze 
van ons allemaal een leuke kaart zou krijgen, zodat ze 
weet dat we aan haar denken. Het adres is: 
Beatrix Kinderziekenhuis 
p/a Lianne Bergsma 
Verpleegafdeling M2 – kamer 11 
Postbus 11120 
9700 CC GRONINGEN 
 
 
 
Nieuw rapportfolio 
We hebben als team ervoor gekozen ons rapport aan te passen aan de huidige tijd, de nieuwe 
manier van werken met workshops en onze visie en missie. Dat betekent ook dat we willen 
aansluiten bij de samenwerking tussen groep 2 en 3, en de talenten van onze leerlingen. Ook wilden 
we een leerlingdeel, een leerkrachtdeel en een fotopagina in het rapport verwerken. Dit is in de 
aanloop met de MR en de OR besproken. Het definitieve rapportfolio (de combinatie van rapport en 
portfolio) wordt 24 januari aan beide groepen gepresenteerd. 
 
Werkgroep 
Een werkgroep, bestaande uit leerkrachten uit onder-, midden- en bovenbouw, is het afgelopen jaar 
bezig geweest om dit nieuwe rapportfolio vorm te geven. Het concept is diverse keren met het team 

mailto:skutslus@nijegaast.nl


Nieuwsbrief voor ouders  
Schooljaar 2021-2022, januari 2022 

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

besproken, waarna het concept uiteindelijk definitief is gemaakt. Vervolgens is de vormgeefster van 
ons vorige rapport, Ankemarije Dam Design, ermee aan het werk gegaan. We zijn heel blij met hoe 
het nieuwe rapportfolio er nu uit ziet: fris, vrolijk en up-to-date.  
 
Concreet 

Concreet betekent het dat de leerling twee keer in het jaar een 
rapportfolio mee naar huis krijgt. 
Per keer worden twee pagina’s ingevuld door de leerling zelf (de 
kleuters met behulp van de leerkracht). Dit gebeurt gewoon op 
school. De andere drie pagina’s worden door de leerkracht ingevuld. 
Er is een rapportfolio toegespitst op groep 1 tot en met 3, en een 
rapportfolio gericht op groep 4 tot en met 8. In groep 1 tot en met 6 
maken we gebruik van woorden: op het rapport staan 
beoordelingswoorden goed, ruim voldoende, voldoende, matig en in 
ontwikkeling. 
 

Voor groep 7 en 8 maken we voor de schoolvakken gebruik van cijfers, met het oog op de 
doorgaande lijn naar het VO. Op het rapport komen de cijfers 5 tot en met 10 voor. De 5 staat voor 
‘in ontwikkeling’ en de 10 staat voor ‘uitstekend’. 
Naast de woorden en de cijfers laat jullie kind zelf zien waar het trots op is, wat het heeft geleerd en 
waar hun talenten liggen. 
 
In de eerstvolgende rapportperiode krijgt uw kind dus een nieuwe map mee met tabbladen, inclusief 
de ‘oude’ rapportbladen en de nieuwe rapportfolio-bladen. We zijn heel benieuwd hoe jullie het 
vinden. Wij zijn er in ieder geval enthousiast over! 
 
 

Administratie- en studiedag 
Op donderdag 3 februari hebben alle leerlingen vrij in verband met de administratie- en studiedag 
van het team. Op de ochtend hebben de leerkrachten een studiemorgen onder leiding van de heer 
Piers van de Sluis over begrijpend lezen. We gaan ons dan ook oriënteren op de nieuwe voortgezet 
leesmethode Atlantis. 
Op de middag is er tijd voor het verwerken van de Cito toets gegevens en het voorbereiden van de 
rapportfolio’s. 
 

Alvast noteren 
Wanneer Wat 

Donderdag 3 februari Administratie dag en studiemorgen begrijpend lezen – alle leerlingen vrij 

Vrijdag 4 februari Rapportfolio mee naar huis 

Maandag 7 februari Start adviesgesprekken VO en verplichte 10 minuten gesprekken 

Dinsdag 8 februari 
Woensdag 9 februari 

Meedraai-ochtend Plusklas (onder voorbehoud i.v.m. corona) 

Maandag 21 februari 
tot en met vrijdag 25 
februari 

Voorjaarsvakantie 
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