
Toelichting bij de maandkalender maart 2019 
 

Aanwezigheid Pieter  Aanwezigheid Annie 

Dinsdag 5 maart  Dinsdag 5 maart 

Donderdag 7 maart  Donderdag 14 maart 

Maandag 11 maart  Dinsdag 19 maart 

Woensdag 13 maart  Donderdag 28 maart 

Dinsdag 19 maart 

Donderdag 21 maart 

Maandag 25 maart 

Woensdag 27 maart 

 

 

Luizencontrole 
Na de voorjaarsvakantie is er weer een luizencontrole geweest op dinsdag 26 februari. 

Gelukkig werden er geen neten en luizen geconstateerd. In het vervolg is de luizencontrole 

altijd op de dinsdag na de vakanties, omdat de luizenmoeders alleen op deze dag 

beschikbaar zijn. We nemen dit wel weer mee in de agenda-meldingen op Parro. 

 

Andere school 

Met ingang van 1 maart is Fekke Bandstra uit groep 5 vertrokken naar het SBO de Súdwester te 

Sneek. We hopen dat Fekke er snel nieuwe vrienden en vriendinnen zal maken en zich er gauw thuis 

zal gaan voelen.  

 

NL DOET 
Zaterdag 9 maart van 13.00 uur tot ongeveer 15.00 uur doen 

we weer mee met de actie “NL DOET 2019” van het Oranje 

Fonds.  

Het Oranje Fonds organiseert, samen met duizenden 

organisaties in het land, NL DOET; de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland. NL DOET zet vrijwillige 

inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) 

de handen uit de mouwen te steken.  

 

Het is de bedoeling dat we deze middag de buitenkant van het 

schoolgebouw schoonmaken, het schoolplein opruimen en 

werkzaamheden verrichten in de tuin enz.  

We verwachten alle ouders die volgens het schoonmaakrooster 

zijn ingedeeld om ons hierbij te helpen. 

 

Willen jullie zelf het benodigde gereedschap meenemen om er een succesvolle middag van te maken? 

 

Workshops 
Volgende week starten we met de tweede ronde workshops op dinsdagmiddag en 

vrijdagmorgen/middag. De komende zes weken gaan we met allerlei nieuwe workshops aan de slag. 

 

Voor de onderbouw kunnen de leerlingen intekenen op de volgende activiteiten: 

 Muzikale verhalen: hoor, kijk, speel, doe 

 Computer/iPad/Bluebot 

 Knutselen met spijkers en wol 

 Buiten aan de bak: experimenteren, routes maken, hutten bouwen 

 Metselen: ontwerpen en onderzoeken 

 Strijkkralen 

 

 



 

 

 

 

 

Voor de bovenbouw zijn er de volgende workshops: 

 Solderen 

 Vlottenrace: ontwerpen en onderzoeken 

 Tekenen met houtskool 

 Robot bouwen en programmeren 

 Volleybal 

 Animatiefilm/film maken 

 Borduren 

 Proefjes: kettingreacties 

 

 

De reacties van de leerlingen zijn heel positief. Ze vinden het heel leuk om zelf een keuze te kunnen 

maken uit de verschillende workshops waar hun belangstelling naar uit gaat. Ook vinden ze het leuk 

steeds met een ander groepje kinderen te mogen samenwerken, met kinderen uit andere groepen of 

met broertjes of zusjes. 

 

Ouderbetrokkenheid 

De regiegroep Ouderbetrokkenheid heeft met elkaar vergaderd op woensdag 6 februari. Een aantal 

belangrijke zaken zijn daar besproken waarvan we hier een kort verslag doen. 

 

LEERLINGDOSSIER 

Van elke leerling houdt de school een leerlingdossier bij. Hierin staan de resultaten, de 

groepsplannen, de notities van gesprekken, gezinsgegevens enz. Deze leerlingdossiers zijn voor u als 

ouders toegankelijk. Wilt u het dossier van uw kind inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken 

met Annie, de IB-er van onze school. 

 

SPELLING 

De nieuwe spellingsregels die horen bij de nieuwe Taal- en Spellingsmethode Staal, zijn door Lienke 

op de website van de Skutslús gezet (www.nijegaast.nl/deskutslus). U kunt ze terugvinden onder het 

kopje ‘Voor leerlingen’. 

 

LEERLINGENRAAD 

We denken na over het instellen van een leerlingenraad. Is dat wenselijk voor onze school of is het zo 

nu en dan inplannen van een gesprek tussen Pieter en een aantal bovenbouw leerlingen voldoende. 

 

VISIE 

De regiegroep heeft met elkaar gesproken over een visie Ouderbetrokkenheid. Ze komen tot de 

volgende formulering: 

 

‘Op de Skutslús zijn leerkrachten en ouders samen verantwoordelijk  

voor de ontwikkeling van het kind.  

De samenwerking is niet vrijblijvend  

en op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid, respect en open communicatie’ 

 

Mocht u hierover als ouders nog op- of aanmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met 

Bertina van der Molen of Marjolein Veldstra. 
 
 
 
 

 



Parro 
De eerste ronde tien minuten gesprekken hebben we achter de rug. Het inplannen via Parro was nieuw 

en moest voor iedereen even wennen. In de eerstvolgende teamvergadering zullen we dit evalueren en 

kijken waar we nog zaken kunnen aanpassen om het nog beter te laten verlopen. 

 
 

Alvast noteren 

Vrijdag 12 april  - Koningsdagontbijt 

Dinsdag 16 april - IEP toets groep 8 

Woensdag 17 april  - IEP toets groep 8 

Donderdag 18 april -  Nije Gaast Dei alle lln. vrij 

Vrijdag 19 april  - Goede Vrijdag alle lln. vrij 

Maandag 22 april - Paasmaandag 

Maandag 22 april -           Start meivakantie t/m vrijdag 3 mei 

Vrijdag 27 april    -  Koningsdag 

 


