
Toelichting bij de maandkalender van juni/juli 2021.  

 
Aanwezigheid Pieter  
Pieter:   

Dinsdag 1 juni   

Donderdag 3 juni   

Maandag 7 juni  

Woensdag 9 juni  

Dinsdag 15 juni   

Donderdag 17 juni 

Maandag 21 juni 

Woensdag 23 juni 

Maandag 28 juni 

Woensdag 30 juni 

Maandag 5 juli 

Woensdag 7 juli 

 

Annie Tigchelaar werkt voor het grootste gedeelte thuis en is bereikbaar onder nummer 0640 959 268 

Donderdag 3 juni 

Dinsdag 8 juni 

Donderdag 17 juni 

Maandag 21 juni 

Donderdag 1 juli 

Dinsdag 6 juli 

 
Sportdag 

Op 4 juni wordt de jaarlijks sportdag gehouden voor groep 6 tot en met 8. Groep 1 tot en met 4 gaan 

gewoon naar school tot 12.00 uur. Ook groep 5 gaat naar school en zal die dag les krijgen van juf 

Gerda. Groep 5 is om 12.00 uur vrij. 

 

Alle andere leerlingen worden, met een fiets, om 8.30 uur verwacht op school. Op verschillende 

starttijden gaan ze dan beginnen aan een fietstocht langs Hindeloopen, Koudum, Warns en Stavoren. 

De fietstocht is 25 km lang, dus veel korter dan andere jaren. Onderweg worden diverse sportieve 

activiteiten gedaan, waarbij steeds begeleiders aanwezig zijn. De groepen worden niet gemixt: juf 

Sjoerdtje, juf Roelofje en juf Geertje begeleiden elk een groep. 

 

Aandachtspunten: 

• Elke leerling neemt een rugzakje mee met daarin: een handdoek, reserve kleding, een 

lunchpakket en voldoende drinken. Bij extreem zonnig weer is zonnebrand, een petje of 

zonnebril ook fijn. 

• De fiets moet niet ‘het wrak van de weg’ zijn, dus graag controle op banden en goed werkende 

remmen. 

• De terugkomsttijd is niet precies te zeggen, we verwachten dat alle groepen tussen 13.00 en 

14.00 uur weer terug zijn op school in Stavoren. 

 

Studiedag Team 

Op dinsdag 15 juni heeft het team een studiedag over de nieuwe rekenmethode Wereld In Getallen 5. 

Deze laatste studiedag is door de tweede lockdown niet doorgegaan en moest nog worden ingehaald. 

Alle leerlingen zijn op deze extra ingeplande studiedag vrij. 

 

Afscheid juf Annie 
Met ingang van 1 augustus 2021 gaat onze IB-er juf Annie Tigchelaar met pensioen. Haar taken zullen 

het nieuwe schooljaar door Marije Siemensma worden overgenomen. Marije heeft het afgelopen jaar 



veelvuldig met Annie overleg gehad over alle IB-taken. Marije is dus geen nieuw gezicht meer op 

onze school, kent de leerkrachten en ons leerlingvolgsysteem waardoor een soepele overgang mogelijk 

is. In de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie stelt Marije haarzelf even voor en zal ze meer 

vertellen over hoe zij de werkzaamheden gaat oppakken. 

 

We willen juf Annie bedanken voor haar jarenlange inzet voor de school en voor de leerlingen. Het 

was een fijne samenwerking en we hebben met elkaar mooie dingen kunnen realiseren. We wensen 

haar nu alle goeds voor de toekomst en hopen dat ze nu eindelijk de rust zal vinden om eens een goed 

boek te lezen en leuke dingen te ondernemen met haar man Jon.  

 

Door corona zijn we nog steeds gebonden aan allerlei beperkingen waardoor een groot afscheidsfeest 

met jullie als ouders niet tot de mogelijkheden behoort. We nemen daarom in kleine kring afscheid 

van Annie. 

 

 

Trefwoord 
Week 22 t/m 24 (31 mei t/m 18 juni): Communiceren  

Inhoud: Preken, mededelen, discussiëren, overtuigen, verdedigen, 

aanvallen. Een boodschap die aankomt. 

Bijbel: Stefanus vertelt over Jezus, Abraham, Jozef, Mozes en 

David; De dood van Stefanus (Handelingen 6 en 7); Saulus vervolgt 

de christenen (Handelingen 8, 1); Saulus hoort een stem op weg naar 

Damascus; Saulus bij Ananias; Saulus moet vluchten (Handelingen 

9).   

 

Week 25 en 26 (21 juni t/m 2 juli): Treuren 

Inhoud: Huilen, treuren, verdriet hebben, jammer vinden, betreuren, maar ook opbeuren en troosten.  

Bijbel: Job (Job). 

 

Week 27 en 28 (5 juli t/m 9 juli): Beginnen 

Inhoud: Beginnen, opbouwen, een stap terugdoen en opnieuw beginnen. 

Bijbel: Schepping (Genesis 1); Noach (Genesis 6-9). 

 

 

Rapporten en 10 minuten gesprekken. 

Op dit moment is bovenschools bepaald dat er nog geen ouders binnen de school mogen komen. 

Hierdoor komen de 10 minuten gesprekken, zoals we gewend zijn ze te houden, te vervallen en zullen 

we een telefonisch contactmoment moeten gaan inplannen. Voor dit telefonische contact wordt u 

door de groepsleerkracht uitgenodigd. De leerkracht maakt dan via Parro een afspraak voor een 

belmoment dat zal plaatsvinden in de week van maandag 28 juni – vrijdag 2 juli. 

Mochten de coronamaatregelen bovenschools worden versoepeld, dan kunnen de gesprekken wel 

gewoon op school plaatsvinden. We zullen jullie dit dan op tijd laten weten. 

 

 

Formatie 
We starten het nieuwe schooljaar 2021-2022 met de volgende groepen: 

Groep Leerkrachten 

1-2 Juf Henderika en juf Anja 

3-4 Juf Anita en juf Anja 

5-6 Juf Sjoerdtje en ? 

7-8 Juf Geertje en juf Patricia 

Juf Lienke komt niet meer voor in het overzicht. Zij gaat een extra dag bovenschools werken, 

waardoor haar lesgevende taken op de maandag komen te vervallen. Wel blijft ze aan school 



verbonden vanwege haar taakverlichting van Pieter op de donderdag. Op dit moment is nog niet 

bekend wie haar lesgevende taken over gaat nemen. 

 
 

      

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1 en 2 Juf Henderika Juf Henderika 
Juf Henderika en 
juf Anja 

Juf Anja Juf Anja 

Groep 3 en 4 Juf Anja Juf Anja Juf Anita Juf Anita Juf Anita 

Groep 5 en 6  Juf Sjoerdtje Juf Sjoerdtje Juf Sjoerdtje Juf Sjoerdtje 

Groep 7 en 8 Juf Geertje Juf Patricia Juf Patricia Juf Patricia Juf Geertje 

      
 

 

 

Administratiedag 

Maandag 21 juni is een administratie-dag voor het team. 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.  

 

 
 

FEESTJE…                                                                                                  

Alle leerkrachten zijn gelukkig een jaartje ouder geworden dit 

jaar. Normaal gesproken wordt dit op een juffendag gevierd. 

Door de corona-maatregelen en met name de 1,5m 

afstandsregel komen deze feestelijke juffendagen dit jaar te 

vervallen. Natuurlijk zullen de juffen in de laatste schoolweek 

in hun eigen groep een corona-proof spelletjes/activiteiten-

middag houden om toch iets leuks met de kinderen te doen. 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliotheek op school 

Bibliotheken Mar en Fean werkt met het 

landelijke programma van De Bibliotheek 

op school. In dit concept is de bibliotheek 

met 50 basisscholen en 4 voortgezet 

onderwijs scholen een samenwerking aan 

gegaan waarbij ze de bibliotheek naar de 

school brengen en samen met het team op 

school een maatprogramma maken op het 

gebied van leesbevordering en leesbeleving, 

collectie opbouw en mediawijsheid. 

 

• De school krijgt voor een aantal uren per week een vaste leesconsulent toegewezen, die 

samen met de leescoördinator inzetten op meetbare resultaten. Jaarlijks wordt er naar 

aanleiding van de uitkomsten van de leesmonitor, een op maat gemaakt activiteitenplan 

samengesteld; 

• Het gebruik van de bibliotheek door alle leerlingen; 

• Het verbeteren van de schoolbibliotheek met kennis en (wissel)collecties; 

• Omgaan met digitale informatie; 

• Aandacht voor vrij lezen en leesactiviteiten; 

• SchoolWise, dit systeem biedt de mogelijkheid om kinderen in contact te brengen met 

leesboeken en betrouwbare informatie.  

Omdat we op onze school leesbevordering in het komend schooljaar een extra boost willen gaan 

geven, hebben we ons aangesloten bij Bibliotheek op School. Mevrouw Ivenka Gerbrandy is 

toegewezen aan onze school als leesconsulent en zal met regelmaat onze school gaan bezoeken. 

 

 

Kamp 

Op 16, 17 en 18 juni staat het kamp voor 

groep 7 en 8 gepland. De definitieve 

hamerslag of we daadwerkelijk naar 

Ameland kunnen valt naar alle 

waarschijnlijkheid deze week. Er zijn 

geen grote bezwaren bij jullie als ouders 

ingebracht. We moeten nog even in 

overleg met de MR, waarna de beslissing 

zal worden genomen. 

 

Gaan we wel, dan zijn juf Geertje, juf 

Patricia, juf Gerda en juf Roelofje de 

leerkrachten die mee gaan als begeleiders naar Ameland. Van hen krijgt u bericht als het kamp 

doorgaat en verdere informatie. 

 

Schoonmaken kleutermateriaal 

Het schoonmaken van de kleutermaterialen zal dit schooljaar ook anders verlopen en niet meer op 

school plaatsvinden. De kleuterjuffen gaan dit zelf regelen. U hoort van hen of u hierin iets kunt 

betekenen. 

 

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. 

 

 

 

 

Schoonmaakavond en afscheidsborrel 

 

De jaarlijkse schoonmaakavond en afscheidsborrel voor 

ouders komt te vervallen door de coronacrisis. 

 

 

 

Afscheid groep 8  

Op dinsdag 6 juli nemen we afscheid van onze groep 8 leerlingen. Woensdagmorgen 7 juli is groep 8 

vrij in verband met de kennismaking op het VO. Donderdag 8 juli heeft groep 8 vrij. Vrijdagmorgen 

zien we de schoolverlaters weer. Ze nemen dan nog deel aan de slotactiviteiten. 

 

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

afscheidsavond op 6 juli. Bij dit afscheid bent u als ouderpaar welkom waarbij we de 1,5m 

afstandsregel goed in acht zullen nemen. Andere familieleden zullen helaas thuis moeten blijven. Waar 

en hoe we de afscheidsavond vorm gaan geven is op het moment van het verschijnen van deze 

toelichting nog niet bekend. 

 

Doordraaimorgen 

Op woensdagmorgen 7 juli houden wij onze ‘doordraaimorgen’: alle leerlingen kunnen dan van 11.00 

uur tot en met 11.45 uur een kijkje nemen in de groep waarin ze het nieuwe schooljaar 2021-2022 

zitten en kennis maken met de nieuwe leerkracht. Zo hopen we de spanning van de eerste schooldag 

een beetje te minimaliseren. 

 

Mooi ICT nieuws! 

Komend schooljaar kan ook groep 3 gebruik gaan maken van een 

Chromebook. Alle groepen 3 binnen onze stichting zijn inmiddels 

voorzien van een Chromebook. Na een groot overleg met 

onderbouw leerkrachten heeft onze bestuurder Rika Tulner tot 

deze stap besloten. 

 

Mocht het in de toekomst nodig zijn weer over te schakelen naar 

thuisonderwijs, dan zijn we nu voorbereid en is er voor alle 

leerlingen vanaf groep 3 een Chromebook beschikbaar. De 

Chromebooks vallen onder het beheer van Nijegaast en blijven ook 

eigendom van Nijegaast. Wij zijn er uiteraard erg blij mee! 

 

 

Laatste schooldag 

Vrijdagmorgen 9 juli is de laatste schooldag en dat vieren we met elkaar. Iedereen komt om 8.30 uur 

op school. We zijn bezig een gevarieerd slotprogramma te bedenken in samenwerking met groep 8. 



Om 11.30 uur eten we met elkaar, waarna we om 12.00 uur afscheid van elkaar nemen voor een fijne 

zomervakantie! 

 

 

Opmerkingen:  

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

• Wilt u uw kind maandag 5 juli een grote stevige tas meegeven met naam voor alle 

laatste werkjes. 

 
 

 

 
Alvast noteren: 

         9 juli     -  Start Zomervakantie om 12.00 uur 

  23 aug.   -  Start nieuwe schooljaar    

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen MZR-vergadering CBS de Skutslús  woensdag 28 april 2021 

Tijd: 13.00 uur, online via Teams 

Aanwezig: Eveline Bosma(vz.), Anita Zijlstra, Ittje Heins(secr.), Pieter 

Jongsma(schoolleider)(deels) 

Afwezig met kennisgeving: Sjoerdtje Hoekstra. 

 

1. Opening 

Nadat iedereen heeft ingelogd, starten we de vergadering met een kort gedichtje. 

2. Vaststellen agenda 

Geen wijzigingen. 

3. Punten vanuit schoolhoofd 

- Corona – thuiswerken, reilen en zeilen op school 

Tot vandaag ging het eigenlijk best goed op de Skutslús. Helaas is een leerkracht met het 

virus besmet en kan dus voorlopig niet voor de klas staan. Doordat er binnen de stichting Nije 

Gaast weinig vervanging beschikbaar is, zijn haar leerlingen vanmorgen naar huis gestuurd. 

Voor donderdag en vrijdag is er binnen het team een oplossing gevonden.  

Hopelijk komt er binnenkort meer lucht door de vaccinaties en de meivakantie. Er zijn 

zelftesten op school aanwezig. 

 

- Nationaal Programma Onderwijs 

De overheid heeft het Nationaal Programma Onderwijs opgesteld voor herstel en 

ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Er is geld beschikbaar om eventueel 

opgelopen achterstanden door COVID weg te werken. Pieter heeft vanmiddag een 

onlinebijeenkomst, hij houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen.  

 

 

 



- Update vernieuwen meubilair middenruimte  

Er worden meubels uitgezocht die meerdere functies kunnen hebben en bruikbaar zijn in 

meerdere situaties. Er mogen 3 leveranciers een offerte doen op basis van een strikte 

aanbesteding. Het besluit hierover mag nog geheel 2021 duren, het boekjaar eindigt 31 

december 2021. 

 

- Formatie schooljaar 2021-2022 

Globaal blijft de formatie hetzelfde. Lienke gaat met ingang van het nieuwe schooljaar 

volledig op het onderwijsbureau van Nije Gaast aan de gang als ict-er. Er is een vacature voor 

1 dag uitgeschreven. Er lopen al gesprekken binnen de stichting, het is nog even afwachten.  

Er blijven vier combinatieklassen bestaan. 

 

- Vakantierooster 2021-2022 

Pieter heeft het vakantierooster 2021-2022 opgesteld en stuurt ons dit nog toe op de mail. We 

zullen het dan beoordelen. Voorlopig zijn de volgende data voorgesteld: 2 weken 

meivakantie, de vrijdag voor de kerstvakantie vrij, 2 administratiedagen en 2 studiemiddagen 

nog nader in te plannen. Hierna wordt de jaarplanner opgesteld door het onderwijsbureau. 

 

- Overige activiteiten 

In principe gaat het kamp voor groep 7/8 door, de accommodatie op Ameland is gereserveerd. 

Het is nog even afwachten of het daadwerkelijk mogelijk is. 

De invulling van de afscheidsavond groep 8 is ook afwachten, er wordt wel weer een film 

gemaakt voor en door groep 8. 

Schoolreisjes zijn nog problematisch, het probleem is het vervoer. 

Misschien niet kijken naar problemen maar zoeken naar mogelijkheden. 

Dit jaar neemt Annie (IB-er) afscheid, voor nu is het nog onduidelijk hoe en wanneer dit 

afscheid plaats kan vinden. 

 

Het voornemen om BSO en kinderopvang in Stavoren te faciliteren bloedt dood. Er is te 

weinig concrete belangstelling om op te starten. Voorstel is om een inlegvel bij inschrijving 

van een nieuwe leerling te voegen om zo de behoefte te peilen. De aanwas van nieuwe 

leerlingen is momenteel klein, er zijn weinig jonge kinderen. 

Het werkdrukverlagingsgeld wordt komend jaar ingezet om een gymleraar (vakdocent) in te 

zetten. Ook wordt er gekeken of de workshops weer kunnen worden opgestart met 

ondersteuning van Roelofje op vrijdagmiddag. 

 

Pieter vraagt om een vergadering in te plannen met MR, OR en schoolleider op donderdag 27 

mei via Teams. Agenda en uitnodiging volgen. 

 

Pieter verlaat de vergadering. 

 

4. Notulen vorige vergadering 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

 

5. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

6. Nieuw MR-ouderlid 

Volgens het schema van aftreden lopen dit jaar de termijnen van Eveline(ouder), Ittje(ouder) 

en Sjoerdtje(leerkracht) af. Het is voor de continuïteit van de MR niet wenselijk dat er drie 



nieuwe MR-leden aantreden. Volgens het huishoudelijk reglement mag Eveline haar termijn 

met 1 jaar verlengen en wil dit graag doen. Ittje heeft de maximale termijn in de MR gezeten 

en neemt dit jaar afscheid. We moeten op zoek naar een nieuw ouderlid, het liefst iemand die 

voor vier jaar plaats kan nemen en dus kinderen heeft in groep 1 tm 4. We gaan overleggen 

wie hiervoor in aanmerking komt en wie we kunnen vragen.  

 

7. Wvttk/rondvraag  

Onze volgende vergadering staat gepland op woensdag 2 juni 2021, maar voor ons gevoel 

komt deze te vroeg. We hebben twee weken meivakantie en de zomervakantie begint op 

vrijdag 9 juli. We besluiten de vergadering te verplaatsen naar woensdag 16 juni 2021.  

 
8. Volgende vergadering 
Datum: woensdag 16 juni 2021 
Tijd: 13.00 uur 
Online via Teams 
 
 
 

 

We wensen iedereen een 
zonnige zomervakantie! 

       
Team CBS de Skutslús 


