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Aanwezigheid Pieter in juni en juli 

Woensdag 1 juni Maandag 4 juli 

Dinsdag 7 juni Woensdag 6 juli 

Donderdag 9 juni Dinsdag 12 juli 

Maandag 13 juni Donderdag 14 juli 

Woensdag 15 juni  

Maandag 20 juni  

Woensdag 22 juni  

Maandag 27 juni  

Woensdag 29 juni  

 
Trefwoord 
Week 22 t/m 24 (30 mei t/m 17 juni): Kwetsbaar 
Inhoud: Over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de macht van het 
gevoel en de kracht van de ontroering. 
Bijbel: Het verhaal van Simson (Rechters 13 t/m 16). 
 
Week 25 t/m 26 (20 juni t/m 1 juli): Vreemdeling 
Inhoud: Over een thuis zoeken als je je huis verlaat; over 
aanpassen of jezelf blijven in een vreemde omgeving. 
Bijbel: Het verhaal van Daniël en zijn vrienden (Daniël). 

 

Pinksteren 

Maandag 6 juni zijn alle kinderen vrij in 

verband met tweede pinksterdag. 

We wensen iedereen alvast  

een mooi pinksterweekend! 
 

 
Cito E toetsen 
Van woensdag 8 juni tot en met woensdag 22 juni worden de Cito E toetsen afgenomen. Een goed 
moment om te kijken hoeveel jullie kinderen zijn gegroeid in kennis- en vaardigheden. 
Het is belangrijk om de toetsen deze weken zonder ‘storingen’ en zo rustig mogelijk te kunnen 
maken. We zouden het heel fijn vinden wanneer jullie deze weken geen dokters- en/of 
tandartsafspraken zouden willen plannen. 

 
Sportdag 
Op vrijdag 17 juni wordt de jaarlijks sportdag gehouden voor groep 5 tot en met 8 in Sneek: een 
survivalrun op het Schuttersveld. Er wordt een parcours uitgezet van 5 km. De kinderen worden nat, 
dus een extra setje kleding moet mee in de rugzak. 
De kinderen komen gewoon eerst naar school. Waarna we rond 9.00 uur per trein zullen vertrekken 
naar Sneek. Extra informatie zal juf Sjoerdtje op Parro zetten. 
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Groep 1 tot en met 4 gaan gewoon naar school tot 12.00 uur en volgen een eigen programma.  
 

Administratiedag team 
Op maandag 27 juni zijn alle leerlingen vrij in verband met een administratiedag van het team. De 
rapporten zullen worden klaargemaakt, alle plannen zullen worden bijgewerkt en analyses worden 
gemaakt naar aanleiding van de Cito E toetsen. 
 

Formatie 
We starten het nieuwe schooljaar 2022-2023 met de volgende groepen: 
De invulling van de formatie is nog steeds niet compleet. Het enige dat we weten is dat we in ieder 

geval met vier combinatiegroepen kunnen starten in het nieuwe schooljaar. Zodra er meer bekend is 

melden we dat in de nieuwsbrief van juli of in een extra nieuwsbrief. 

Start nieuwe schooljaar 

We willen een goede start maken in alle groepen en gaan daarvoor in 
de eerste weken werken in alle groepen met ‘de Gouden Weken’.  
De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat je in handen 
hebt, je leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een 
fijne sfeer in je groep heerst, een heel schooljaar lang.  
 
De Gouden Weken zijn de eerste vier weken van het schooljaar.  
Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament te leggen voor een 
goede groepsvorming. Het accent ligt dus op groepsvormende 

activiteiten. Leerkrachten krijgen een stappenplan aangereikt hoe ze deze gouden weken vorm 
kunnen geven. Het stappenplan omvat naast suggesties voor de inzet van groepsvormende 
activiteiten, ook suggesties voor de regelgeving, de indeling van het lokaal en de indeling van een 
dag.  
 

Gymnastiek 
In groep 3 gaan de leerlingen voor het eerst naar de Kaap voor hun gymnastieklessen. Elke dinsdag 
en donderdag hebben groepen 3 t/m 8 gym. In het nieuwe schooljaar zullen de gymlessen op 
dinsdag worden gegeven door een vakleerkracht, de heer Tammo Kuil. Op de ochtend geeft de 
docent les aan de kleuters in het speellokaal of op het schoolplein. ’s Middags worden de lessen in 
de Kaap gegeven aan groep 3-8. Dit zullen voornamelijk toestellessen zijn. De gymlessen op de 
donderdagmiddagen zijn spellessen. 
 
Voor de gymlessen is het nodig dat uw kind een aparte gymtas meeneemt naar school met daarin 
een sportbroekje, een T-shirt en sportschoenen met witte zolen die niet buiten worden gebruikt. 
De ervaring leert ons dat vooral met de opstart van het nieuwe schooljaar de gymkleding van de 
kinderen nog niet op orde is. De schoenen zijn te klein geworden, de gymtas is nog niet compleet. 
We hopen dat u er extra op wilt letten, zodat we een goede sportieve start kunnen maken. 
 

Alvast noteren voor juli 
Wanneer Wat 

Vrijdag 1 juli Rapportfolio mee naar huis 

Vanaf maandag 4 juli  Verplichte 10 minuten gesprekken 

Dinsdag 5 juli en 
woensdag 6 juli 

Afscheid Plusklas 

Maandag 11 juli Schoonmaakavond binnen en slotavond voor ouders 
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Dinsdag 12 juli Afscheid groep 8 

Woensdag 13 juli ‘Doordraai’- morgen – groep 8 vrij 

Donderdag 14 juli Groep 8 vrij 

Vrijdag 15 juli Laatste schooldag 

 
 
Notulen MZR-vergadering CBS de Skutslús                               woensdag 13 april 2022  
Tijd: 13.15 uur  
Waar: op school de Skutslús  
Aanwezig: Anita, Sjoerdtje, Auke (secr.), Eveline(vz.), Pieter  
  
1. Opening  
  
2. Vaststellen Agenda  
De punten vanuit Pieter worden nog aan de agenda toegevoegd  
  
3. Formatie schooljaar 2022-2023  
Ook het volgende schooljaar starten we weer met 4 combinatie groepen, groep 1-2, groep 3-4, 
groep 5-6 en groep 7-8. We zijn hier erg blij mee, want het aantal leerlingen op school loopt toch wel 
wat terug.   
  
4. Schoolgids 2022-2023  
Pieter zorgt de volgende vergadering  er voor dat het concept klaar is.  
  
5. Schooljaarplanning en vakantierooster  
Ook deze zijn in de maak en kunnen we de volgende vergadering inzien en indien akkoord mee 
instemmen.   
  
6. MR-en overleg op 4 april jl.   
Auke en Eveline zijn hier naar toe geweest. De avond werd gehouden op de basisschool in 
Nijmirdum. Hier zijn ze het afgelopen scholjaar een fusie aangegaan met de school in Sondel.   
Het was een leerzame avond. Het is toch altijd fijn om met MR leden van de andere scholen binnen 
Nijegaast te kunnen sparren.   
  
7. MR verkiezing  
Eveline zou aan het einde van dit schooljaar aftreden als MR lid van de oudergeleding. Maar na 
overleg met Pieter, besluiten we dat Eveline nog een jaar aanblijft. Na de fusie met Molkwerum 
heeft de MR een tijdje bestaan uit een dubbele bezetting en zijn er jaar op jaar ouders afgetreden uit 
de oudergeleding. Auke is de MR vanaf schooljaar 2021-2022 komen versterken. Door de corona 
maatregelen tijdens de afgelopen twee jaren heeft de MR minder intensief en frequent kunnen 
vergaderen en zijn er ook geen cursussen geweest om kennis op te doen van de MR materie. Om de 
kennis binnen de MR te behouden en nieuwe leden de mogelijkheid te geven om zich de materie 
eigen te maken, achten wij het raadzaam om iedere twee jaar een ouder te laten aftreden binnen de 
MR. Wanneer Eveline per einde schoojaar 2022-2023 aftreedt, is Auke twee jaar lid van de MR. Auke 
treedt dan af aan het einde van het schooljaar 2024-2025. Het nieuwe lid dat de MR versterkt vanaf 
schooljaar 2023-2024 is dan ook weer  twee jaar lid van de MR.   
  
6. Notulen vorige vergadering  
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.   
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5. Ingekomen stukken  
Er zijn geen ingekomen stukken  
  
6. Rondvraag   
Er zijn verder geen vragen meer voor de rondvraag.  
  
7. Volgende vergadering  
Woensdag 18 mei om 13.15 uur op school.   
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