
Toelichting bij de maandkalender van juni/juli 2019.  
 

Uitleg vooraf 

De maandkalender en toelichting van juni en juli 2019 krijgt u deze keer in één keer. Door het 

overlijden van mijn schoonmoeder en ziekenhuisopnames van mijn partner ben ik een ruime 

week niet aan het werk geweest en ben ik niet in de gelegenheid geweest de toelichting en 

maandkalender op tijd te versturen. Mijn excuses hiervoor. 

Lienke 

 

Aanwezigheid Pieter en Annie 

Pieter:  Annie: 

20 juni  20 juni 

24 juni  25 juni 

27 juni  1 juli 

2 juli  9 juli 

3 juli 

8 juli 

11 juli 

 

Typexamen 
Onlangs hebben de volgende leerlingen  type-examen gedaan. Hierbij de uitslag met achter de naam 

het behaalde aantal aanslagen per minuut en het daarbij behorende cijfer voor accuratesse. 

  

Marrianne Bandstra 148 - 7  

Pier Franke Faber 140 - 7 

Sven Oppers 166 - 6 

Alle Pieter van der Meer 151 - 9 

Fardau de Groot 166 - 6 

Redmer de Groot 125 - 8 

David Dijkstra 117 - 6 

  

Van harte gefeliciteerd allemaal!! 
  
 

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb 

 

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in 

de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, 

want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van 

het AVI-niveau.  

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen 

tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van 

maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De 

VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de 

Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en 

Google Play Store.  

U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. De 

VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de 

boeken voor volwassenen beschikbaar. De 

VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus. 

 



 

 

Start Cito toets-weken 
Woensdag 12 juni zijn de Cito toets-weken in alle groepen gestart. Een mooi moment om te kijken hoe 

we er voor staan: wat is aan het einde van het schooljaar de vaardigheid en het kennisniveau van uw 

kind op de diverse vakgebieden. Het zou mooi zijn als u voor uw kind geen dokters/tandarts-afspraken 

maakt voor deze twee belangrijke weken. 

 

School van het jaar 
De Skutslús is deze maand school van het jaar in het zwembad De Rolpeal. De toegangskaartjes voor 

gratis zwemmen op 14 juni hebben de leerlingen al ontvangen van hun leerkracht. 

 

Formatie 
Op dit moment is nog niet duidelijk welke leerkracht in het nieuwe schooljaar voor welke groep zal 

staan. We kunnen u wel melden dat er niet heel veel verschuivingen zullen plaatsvinden en dat we 

blijven werken met vier groepen. Voor de vakantie krijgt u nog van ons bericht over de formatie zodra 

deze bekend is. 

 

Fruit eten groep 5-6 
Na het verslikken in een stuk appel van een leerling uit groep 5-6 tijdens het buitenspelen in de pauze, 

willen we uit veiligheidsoogpunt het fruit eten van groep 5-6, net als groep 3-4,  in de klas laten 

plaatsvinden. Dit doen we na de reguliere pauze, om 10.30 uur onder het voorlezen dat de leerkrachten 

standaard na de ochtendpauze in groep 5-6 doen. 

 

Fotograaf 
Foto Koch komt op vrijdag 21 juni de schoolfoto’s maken: groepsfoto’s, 

familiefoto’s en portretfoto’s. We starten de morgen om 8.30 uur met de 

broertjes en zusjes foto’s. 

 

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet. Dit 

betekent dat uw kind na het maken van de foto’s van de leerkracht een 

inlogkaartje ontvangt. Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en 

wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. U 

plaatst uw bestelling en rekent af via iDEAL, factuur, acceptgiro of 

creditcard. Als u wilt kunt u de inloggegevens doorsturen naar familieleden 

(bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling 

kunnen plaatsen op de site.  

 

Naast de standaard portretfoto maakt Foto Koch ook een pure foto van de 

leerling. De fotografen weten hoe het werkt: iedere leerling is anders en 

heeft een eigen houding. Op basis van het karakter van het kind kiezen de 

fotografen van Koch de pose die het beste bij het kind past. Verlegen, 

stoer, open, spontaan. Dit levert pure, natuurlijke foto’s op. Bij Foto Koch kunnen ouders in de 

webshop kiezen uit acht verschillende achtergronden voor de schoolfoto’s Omdat smaken nou 

eenmaal verschillen, biedt Foto Koch ouders graag meerdere keuzemogelijkheden.  

 

Rapporten en 10 minuten gesprekken. 

Op donderdag 27 juni krijgen de leerlingen het laatste rapport van schooljaar 2018-2019 mee naar 

huis. De 10 minuten gesprekken staan daarna gepland voor dinsdagavond 2 juli. U krijgt hiervoor via 

Parro een uitnodiging.  

 

Stavers Feest 
Op vrijdag 28 juni houden we in het kader van het Stavers Feest een spelletjesochtend, in 

samenwerking met de Oranjevereniging, op het sportveld van QVC. Doel is er met elkaar een 



gezellige morgen van te maken en sportief met elkaar bezig te zijn. Het winnen staat niet centraal. Elk 

spelletje wordt gespeeld tot de toeter gaat. In de pauze wordt gezorgd voor drinken en iets lekkers.  

 

Groep 1 tot en met 4 heeft spelletjes van 8.45 tot 10.30 uur. Als de spelletjes klaar zijn gaan ze terug 

naar school. Om 12.00 uur gaan ze naar huis. 

Groep 5-8 komt eerst op school en start om 10.45 uur tot 12.30 uur met de spelletjes. Daarna mogen ze 

naar huis en zijn alle leerlingen vrij. 

 
Administratiedag 

Maandag 1 juli is een administratie-dag voor het team om alle toetsen te analyseren en de 

groepsplannen voor het nieuwe schooljaar op te stellen. Alle leerlingen zijn dan vrij. 

 

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.  

 
Plusklas 
Op 2 en 3 juli zijn de laatste Plusklas-morgens van schooljaar 2018-2019. De Plusklaskinderen sluiten 

samen met juf Gerda het schooljaar op een leuke manier af. 

 

 

FEESTJE…                                                                                                  

Verjaardag juf José en verjaardag juf Anita  

Op donderdag 4 juli vieren juf Anita, juf Anja en juf José hun 

verjaardagen met groep 3-4. 

Verjaardag juf Sjoerdtje en juf Lienke  

Op maandag 8 juli vieren juf Sjoerdtje en juf Lienke hun 

verjaardagen met groep 5-6.  

De leerlingen mogen deze dag verkleed op school komen. 

 

Schoonmaken kleutermateriaal 

Aan het einde van het schooljaar is het noodzakelijk alle kleutermaterialen schoon en fris te maken 

zodat we het nieuwe schooljaar weer hygiënisch kunnen beginnen. We willen u als ouders vragen ons 

hierbij te helpen. Het zou heel fijn zijn wanneer u op vrijdag 5 juli materiaal zou willen komen 

ophalen, waarop u het maandag 8 juli dan weer schoon kunt inleveren bij de kleuterjuffen. Ook niet 

kleuter-ouders zijn van harte welkom om hieraan mee te werken. 

 

 

Schoonmaakavond en afscheidsborrel 

Maandagavond 8 juli is het weer schoonmaakavond!  

Vanaf 19.00 uur verwachten we alle ouders die volgens het 

rooster zijn ingedeeld om de handen uit de mouwen te steken! 

Mocht u onverhoopt toch niet kunnen, geeft u dit dan even 

door, dan weten we op wie we kunnen rekenen. 



 

Na het schoonmaken is er gelegenheid om met elkaar het jaar af te sluiten onder het genot van 

een hapje en drankje. 

 

 

Gymkleding 

In groep 3 gaan de leerlingen voor het eerst naar de Kaap voor hun gymnastieklessen. Elke maandag 

en donderdag hebben groepen 3 t/m 8 gym. Maandag geven de juffen spel-lessen en donderdag 

toestel-lessen. Voor deze 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. 

 

Afscheid groep 8 

Op dinsdag 9 juli nemen we afscheid van onze groep 8 leerlingen.  

 

Naar Bogerman Koudum gaat: Erik van Dam 

Naar de RSG Sneek gaan: Elèni Rubbens, Ruben Sijtsma, Annemijn Tans en Emma v.d. Werff 

Naar Nordwin College Sneek gaan: Wesley Draaisma en Jan van Keimpema. 

 

De ouders en de schoolverlaters krijgen van juf Geertje en juf Baudina nog een uitnodiging voor het 

middagprogramma en de afscheidsavond.  

Woensdag 10 juli zijn de leerlingen van groep 8 vrij om roosters e.d. op te halen van hun nieuwe 

school. Donderdagmorgen verwachten we ze dan weer op school voor de vossenjacht. 

 

Vossenjacht 

Op donderdag 11 juli vieren we met elkaar de laatste schooldag. Alle leerlingen komen gewoon om 

8.30 uur op school in hun eigen groep. Om 9.30 uur gaan we in groepjes uiteen voor de vossenjacht in 

Stavoren. Mocht het heel slecht weer zijn, dan zullen de spelletjes van de vossen in school worden 

gehouden.  

Rond 11.30 uur eten we met de kinderen pannenkoeken en daarna gaan de leerlingen rond 13.00 uur 

naar huis. 

 

Opmerkingen:  

 Deze dag is het niet nodig fruit en drinken mee te geven; 

 Groep 1 en 2 eet donderdag tussen de middag ook op school maar zijn daarna om 

13.00 uur vrij! 

 Wilt u uw kind maandag 8 juli een grote stevige tas meegeven met naam voor alle 

laatste werkjes. 

 
Laatste schooldag 

Vrijdag 12 juli is de laatste schooldag. We verwachten de leerlingen tussen 9.00 uur en 10.00 uur op 

school. Ze kunnen dan hun laatste werkjes, luizenzak en gymtas enz. meenemen en afscheid nemen 

van hun leerkrachten. 

 

 
Alvast noteren: 

         1 juli  - Administratiedag Team – alle leerlingen vrij 

  2 - 3 juli - Afscheid Plusklas 

  2 juli  - Tien minuten gesprekken 

   8 juli  - Schoonmaakdag en slotavond 

  9 juli    - Afscheid groep 8 



      10 juli    -   ‘Doordraai’- morgen 

    15 juli     -   Start Zomervakantie 

    26 aug.    -   Start nieuwe schooljaar    

 

 

We wensen iedereen een zonnige 
zomervakantie toe! 

 


