
Toelichting bij de maandkalender maart 2021 
 

Aanwezigheid Pieter  Aanwezigheid Annie 

Dinsdag 2 maart  Donderdag 4 maart 

Donderdag 4 maart  Dinsdag 9 maart 

Maandag 8 maart  Donderdag 18 maart 

Woensdag 10 maart  Dinsdag 23 maart 

Dinsdag 16 maart 

Donderdag 18 maart 

Maandag 22 maart 

Woensdag 24 maart 

Dinsdag 30 maart 

 

 

Trefwoord 
Elke morgen starten we in groep 3-8 met de dag vandaag: een 

programma met drie actuele onderwerpen voor de middenbouw en 

bovenbouw.  

 

Daarnaast gebruiken we de methode Trefwoord in alle groepen. De 

thema’s van de komende weken staan hieronder, plus de daaraan 

gekoppelde Bijbelverhalen.  

 

 

Week 7 t/m 10 (15 februari t/m 12 maart): Voelen 

Inhoud: Invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel of verstand volgen. Grenzen aanvoelen, 

nabijheid of afstand.  

Bijbel: Jezus wordt geraakt door mensen (Matteüs 9); Kinderen bij Jezus (Matteüs 19, 13-15); Tien 

melaatse mannen (Lucas 17, 11-19); Iemand genezen op sabbat (Matteüs 12, 9); De blindgeborene 

(Johannes 9); Een vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28). 

 

Week 11 en 12 (15 t/m 26 maart): Kiezen 

Inhoud: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken; oordelen en veroordelen; 

besluiteloosheid, nonchalance of betrokkenheid. 

Bijbel: Kiezen wat je zult doen (Matteüs 7, 13-20); Het grote feest (Matteüs 22); Tien bruidsmeisjes; 

Twee groepen (Matteüs 25); Palmzondag (Matteüs 21). 

 

Week 13 en 14 (29 maart t/m 9 april): Liefhebben 

Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van liefde. Blinde liefde, de mantel der liefde, 

liefde zonder grenzen.  

Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast de voeten van zijn leerlingen, de 

paasmaaltijd (Johannes 13); Judas verraadt Jezus; Petrus verloochent Jezus; Jezus bij Hogepriester en 

Pilatus; Jezus gekruisigd en begraven (Johannes 18 en 19); De vrouwen bij het lege graf; Thomas 

(Johannes 20). 

 

 

Activiteiten 
Aan het begin van het schooljaar hebben jullie van ons een activiteitenkalender gekregen. Door 

Corona gaan veel activiteiten helaas niet door. We zullen jullie steeds op de hoogte houden van wat 

wel en wat niet door kan gaan. Of iets kan, hangt af van de beslissingen die door de overheid worden 

genomen. 

NL DOET, gepland op zaterdagmiddag 13 maart gaat niet door. 

De geplande Nije Gaast Dei op 1 april gaat ook niet door. Dus op 1 april gaan alle leerlingen gewoon 

naar school. 

Hoe het komt met de schoolreisjes en het Kamp is op dit moment nog niets over te zeggen. 

 



Werkgroep nieuw meubilair gemeenschapsruimte 
Op dit moment is een werkgroepje, bestaande uit Pieter en een aantal teamleden, bezig met de 

mogelijkheden te onderzoeken om het meubilair van de middenruimte te vervangen. Het dient 

vernieuwend en uitdagend voor de leerlingen te zijn en natuurlijk toekomstproef. Leuke hoekjes in 

vrolijke kleuren, verschillende werkplekken met stoelen/banken op verschillende hoogtes en een 

lees/zitslang behoren tot de mogelijkheden. Ook de verbouw van het keukentje zal in het geheel 

worden opgenomen. De werkgroep is er druk mee bezig en houdt ons op de hoogte! 

 
Hier een voorbeeld van een mogelijke opstelling 

 

 

 

Stagiaire naar groep 7-8 
Juf Elvira Oosterhoff, de stagiaire in groep 1-2, zal de komende week afscheid nemen van de 

leerlingen van groep 1 en 2. Daarna gaat juf Elvira stage lopen in de bovenbouw bij juf Patricia. Elke 

dinsdag zal ze de groep bezoeken en er haar opdrachten als zij-instromer uitvoeren. We wensen haar 

veel succes en plezier in de bovenbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luizencontrole 
 

Normaal gesproken hebben we na elke vakantie een luizencontrole. 
Door corona mogen er geen externen in de school komen, waardoor 
de controles steeds niet doorgaan. Als leerkrachten moeten we ook 

zoveel mogelijk de 1.5m afstand bewaren, waardoor we de 
controles niet kunnen overnemen. Daarom willen we jullie vragen de 

controle nu zelf met regelmaat thuis te doen. 
Willen jullie ook de luizenzak van jullie kind weer mee naar school 

geven, mocht dit nog niet zijn gedaan. 
Alvast bedankt! 



 

Babynieuws 
Juf Marije de Vries-Siemensma en haar man 

Jelle Douwe zijn op 12 februari 2021 de 

trotse ouders geworden van 

Amarins 
Ze weegt 3940 gram en is 51 cm lang.  

Moeder en dochter maken het goed. 

 

Juf Marije geniet voorlopig nog van haar 

zwangerschapsverlof voordat ze haar IB 

werkzaamheden weer gaat oppakken. We 

feliciteren de jonge ouders en wensen hen 

heel veel geluk toe met z’n drietjes! 

 

 

Adviesgesprekken groep 8 
De definitieve adviesgesprekken vinden dit jaar begin maart online plaats. Via Parro kunnen jullie als 

ouders van de groep 8 leerlingen een afspraak maken met juf Geertje voor het gesprek. Via de mail 

krijgen jullie dan een deelname-link. 

 

Kanjertraining 
In de bijlage van de nieuwsbrief ontvangen jullie dit keer ook informatie over de Kanjertraining. Al 

jaren gebruiken we deze training voor meer vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect op onze 

school. De kanjerregels gelden namelijk voor iedereen die betrokken is bij onze school. Dit vinden we 

belangrijk, om samen te werken een leefbaar leer- speel- en werkklimaat! 

Voor jullie als ouders misschien weer even een opfrissertje, voor de nieuwe ouders goed om te weten 

waarom we de kanjertraining doen, wat we de kinderen leren en welke vier gedragstypen in de 

Kanjertraining voorkomen. Zo kunnen jullie er ook met jullie kinderen over praten! 

 

 

 

Open dagen 
Naast de bijlage over de Kanjertraining 

vinden jullie ook informatie over de 

open dagen op de scholen van Nije 

Gaast.  

Voor wie is deze informatie: 

Voor ouders met jonge kinderen rond 4 

jaar. 

Wat is de aanmelddatum: 

Wij zien de online-aanmelding van 

jullie kind voor het schooljaar 2021-

2022 graag tegemoet vóór 13 maart 

aanstaande. 

 

 

 

 

 



Notulen MZR-vergadering CBS de Skutslús woensdag 20 januari 2021  

Tijd: 13.00 uur, online via Teams  

Aanwezig: Pieter(deels), Eveline(vz.), Sjoerdtje, Ittje(secr.)  

Afwezig met kennisgeving: Anita vanwege stroomstoring.  

 

1. Opening  

Nadat iedereen heeft ingelogd, starten we de vergadering met het gedichtje “Morgen” over 

hoop en toekomst.  

 

2. Vaststellen agenda Geen extra punten  

 

3. Punten vanuit schoolhoofd –  

Corona – thuiswerken, reilen en zeilen op school  

Doordat alle leerlingen vanaf groep 3 tot en met groep 8 voorzien zijn van een Chromebook, 

kan er goed online les worden gegeven. In de lagere groepen houdt de leerkracht 

voornamelijk contact via de telefoon, de hogere groepen hebben via Teams contact met elkaar 

en met de leerkracht. In het algemeen gaat dit goed. Leerlingen zijn uniek en vragen hun 

eigen aanpak, vanuit de thuissituatie wordt er flink meegewerkt en dat verdient een 

compliment. Er wordt nog overlegd met het team om de ouders een schouderklopje te geven 

in de vorm van een kadootje.  

Groep 1 en 2 missen het onderlinge contact, dit zijn de groepen die het eerst in aanmerking 

komen om weer op te starten. Wanneer dit gaat gebeuren is nu nog onduidelijk. Op school 

wordt er voor cruciale beroepen en kwetsbare kinderen noodopvang aangeboden en hier 

wordt ook gebruik van gemaakt. Er zijn tussen 8.30 uur en 14.30 uur zo’n 4 tot 8 kinderen op 

school aanwezig.  

Alle activiteiten worden voorlopig uitgesteld, dit geldt voor zowel de open dag als de 

presentatiefilm. Ook de Cito’s worden uitgesteld, er wordt op stichtingsnivo besloten hoe en 

wanneer er wordt getoetst. Dit geldt ook voor de rapporten, Stichting Nije Gaast bepaalt voor 

alle scholen in welke vorm er een rapport komt.  

Helaas hebben we onlangs een verdrietig bericht van Immertje gekregen, dit heeft een enorme 

impact op de school, het team en de Staverse gemeenschap. We leven met Immertje en haar 

familie mee en wensen hun veel sterkte toe voor de komende tijd. Sjoerdtje neemt haar taken 

binnen de MR over.  

 

- vernieuwen meubilair middenruimte  

Er is een flink budget om het meubilair van de middenruimte te vervangen. Het dient 

vernieuwend en uitdagend voor de leerlingen te zijn en natuurlijk toekomstproef. Vanuit het 

team zijn er al enkele ideeën aangedragen, dit wordt in de komende tijd verder uitgezocht. 

Ook wordt binnenkort het keukentje verbouwd: vanwege vervanging van de geiser is er 

besloten om ook de keuken op te knappen, het wordt groter en krijgt een meer open karakter.  

 

- kinderopvang – stand van zaken  

Pieter heeft een gesprek met Rika gehad. Ondanks de inventarisatie zijn er nog geen concrete 

afspraken gemaakt. Pieter gaat de ouders persoonlijk benaderen om inzichtelijk te krijgen 

welk aantal kinderen en op welke dagdelen er gebruik van de kinderopvang gemaakt zal 

worden. Het lijkt erop dat er nu te weinig animo is om de kinderopvang op te starten. 

Waarschijnlijk maken toekomstige ouders meer gebruik van opvang, ouders met kinderen op 

school hebben dit nu al goed geregeld. Misschien is er iets te regelen met vervoer naar de 

kinderopvang in Koudum.  

Pieter verlaat de vergadering.  



 

4. Notulen vorige vergadering  

Omdat de open dag op 4 februari 2021 niet voorlopig doorgaat, wordt er geen flyer of poster 

gemaakt.  

 

5. Ingekomen stukken  

Er worden nieuwe leden voor de GMR gezocht, er is een bericht naar alle ouders gestuurd.  

 

6. Wvttk/rondvraag  

Er zijn geen punten voor de rondvraag.  

 

7. Volgende vergadering  

Datum: woensdag 3 maart 2021 Tijd: 13.00 uur  

Online via Teams 

 

 
 

Alvast noteren 
Woensdag 1 april - Geen Nije gaast Dei – alle lln. gewoon naar school 

Vrijdag 2 april - Goede Vrijdag – alle lln. vrij 

Maandag 5 april - Paasmaandag – alle lln. vrij 

Dinsdag 20 april - IEP toets groep 8 

Woensdag 21 april  - IEP toets groep 8 

Dinsdag 27 april - Koningsdag – alle lln. vrij 

Maandag 3 mei -            Start meivakantie t/m vrijdag 14 mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


