
Toelichting bij de maandkalender van mei 2019. 
 

Aanwezigheid Pieter en Annie in de maand mei 

Pieter:    Annie: 

Vrijdagmorgen 10 mei    7 mei 

13 mei    16 mei 

15 mei    21 mei 

22 mei    28 mei 

27 mei 

 

 

 

 

 

 

 

Info over schoolkamp groep 7-8 
Groep 7-8 gaat van woensdag 15 mei tot en met vrijdag 17 mei op schoolkamp naar Ameland. We 

verblijven in Buren op Kamphuis Elzenhoeve. We vertrekken woensdag om 9.15 uur van school en 

vrijdag zijn we rond 15.00 uur weer terug in Stavoren. De deskundige en enthousiaste kampleiding 

bestaat dit jaar uit de juffen Geertje, Baudina, Gerda en Anita. 

 

  
De leerlingen krijgen van hun eigen leerkracht nog extra informatie over het kamp. 

 

 

Info over schoolreisje groep 1-2 
 

Op maandag 3juni gaat groep 1 en 2 naar de 

kinderboerderij De Naturij in Drachten, de 

grootste kinderboerderij van het Noorden. 

Er kan heerlijk worden gespeeld, zowel 

buiten als binnen. In de speeltuin staan 

veel veilige speeltoestellen. Er is een mega 

grote zandbak met piratenschip en bootje 

en het grote speeltoestel: een klim-

klautertoestel van 20 meter lang en 8 meter 

hoog. 

 

 

Van de kleuterjuffen ontvangen de leerlingen deze maand mei nog extra informatie over deze dag. 

 

 

HERINNERING:  

Wilt u de rapportmappen aan uw kind meegeven naar school zodat alles weer compleet is 

voor de volgende rapportperiode 

 



 

Info over schoolreisje groep 3-6 
Op maandag 3 juni gaat groep 3 tot en met 6 naar 

Burgers’ Zoo te Arnhem. Met elkaar gaan we door 

middel van een speurtocht op verkenning door het 

park langs zwartvoetpinguïns, halfapen, zeehonden, 

netpythons, tijgers, lynxen, aardvarkens en vele 

andere dieren. 

We vertrekken om 8.15 uur vanaf het station van 

Stavoren en hopen rond 17.30 uur weer thuis te zijn. 

Afhankelijk van de drukte op de weg kunt u uw kind 

dan weer van het station ophalen. 

 

In het park krijgen de kinderen om 12.00 uur een bakje patat, een kroket, een pakje drinken en een 

waterijsje. Natuurlijk is een lunchpakketje en wat lekkers, en met name voldoende drinken, voor 

onderweg ook goed om mee te nemen.  

Wilt u alles in een rugzakje (voorzien van naam) doen zodat we alles steeds gemakkelijk mee kunnen 

nemen. In dit rugzakje kunt u ook een nat washandje doen voor plaktoeten en –vingers. Eventueel 

zonnebrand en/of een petje of zonnebril is ook fijn. Kinderen met wagenziekte kunnen vooraf een 

primatour reistabletje nemen. De juffen willen hiervan wel graag op de hoogte zijn om eventuele 

wagenzieken goed te kunnen begeleiden. 

 

Natuurlijk is er weer een mogelijkheid om een klein souvenirtje mee te nemen van Burgers’ Zoo. We 

geven hiervoor als richtbedrag € 5,= aan. Het is verstandig hier thuis al met uw kind over te praten; 

wat gaat het kopen en voor wie, waar bewaar je het geld enz. 

 

We hopen op een mooie en zonnige dag in de dierentuin! 

 

 

Nieuws van Zwembad de Rolpeal te Workum 
Hallo leerlingen en leerkrachten van de Skutslús, 

 

Hierbij de uitslag van het seizoen 2018/2019 School van de Week zwemmen. 

  

De Skutslus uit Stavoren heeft gewonnen. Zij mogen op 14 juni a.s. tussen 19.00 – 20.30 uur met 

de hele school komen vrijzwemmen. 
Dit was de laatste keer dat wij in de Oude Rolpeal dit organiseren. Wij danken jullie voor jullie 

medewerking en wie weet zien we jullie in het nieuwe zwembad weer terug. 

  

Skutslus   1 

Finster   2 

Pipegaal   3 

Paadwizer   4 

Klimbeam   5 

Ludgerus   6 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Barbara Schreuder 

Medewerkster Zwembad de Rolpeal, Workum 

 

Avond4daagse 



Alle aanmeldingen voor de Avond4daagse van 20 tot en met 23 mei zijn inmiddels verwerkt. Het was 

dit keer een hele uitzoekerij omdat veel briefjes niet volledig waren ingevuld. Vaak misten de 

gegevens ten aanzien van het aantal keren dat al eerder is meegelopen door de leerling. We hebben 

geprobeerd alles zo goed mogelijk in te vullen en hopen dat de juiste medailles worden uitgereikt op 

de slotavond. 

 

Inspectiebezoek 
Op dinsdag 4 juni krijgt de Skutslús bezoek van de inspectie. Er worden dit keer geen 

klassenbezoeken afgelegd. Wel zijn er gesprekken met de schooldirecteur, de IB-er en het team 

ingepland voor deze dag. De lessen gaan gewoon door deze dag. 

 

Onderhoud 
In de meivakantie hebben de conciërges Geert en André het lokaal van groep 3-4 geschilderd. De 

muren zijn nu weer helder en fris. Op termijn komen ook de andere lokalen nog in aanmerking voor 

een schilderbeurt. 

Ook zijn de vloeren van de lokalen van groep 3-4, 5-6 en 7-8 in de was gezet. Het was een hele 

verhuizing, omdat alle lokalen helemaal leeg moesten, maar maandagochtend 6 mei stond alles weer 

netjes op zijn plek en konden de lessen weer gewoon beginnen.  

Op de toegangsdeuren zullen nog veilige deurdrangers worden geplaatst: om warmteverlies tegen te 

gaan en voor de veiligheid van de kindervingers. 

 

Fietsen 
Veel kinderen die buiten de bebouwde 

kom wonen, komen op de fiets naar 

school. We willen deze kinderen 

vragen of ze hun fiets netjes in het 

fietsenhok neer willen zetten.  

De ruimte is beperkt maar met een 

beetje goede wil kunnen de fietsen er, 

als ze er voorzichtig en goed in worden 

gezet, best naast elkaar in. 

Nu lijkt het soms of ze er maar 

‘ingekiept’ worden…  

 

 

Hemelvaart 

Het hemelvaartweekend is dit jaar van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 

juni.  

Pinksteren 

Het pinksterweekend is van zondag 9 juni tot en met maandag 10 juni. 

Alle kinderen en leerkrachten zijn dan vrij en kunnen hopelijk genieten van 

mooie zonnige dagen. 

 

                                                                                           

Alvast noteren 

                3 juni  - Schoolreisje groep 1-6 

     4 juni  - Inspectiebezoek 

               7 juni  -  Sportdag 

           9-10 juni   - Pinksterweekend 

              11 juni  - Studiedag team – alle lln. vrijdag 

              12 juni          -         Start Cito toetsweken 

14 juni         -         Reserve sportdag / vrij zwemmen de Rolpeal       

                                                 16 juni           -         Vaderdag 

       27-28 juni           -         Stavers Feest 

             28 juni           -         Rapport mee        


