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Aanwezigheid Pieter in mei 

Maandag 9 mei Woensdag 25 mei 

Woensdag 11 mei Dinsdag 31 mei 

Dinsdag 17 mei  

Donderdag 19 mei  

Maandag 23 mei  

 
 
Trefwoord 
Week 19 t/m 21 (9 t/m 25 mei) Geen zin 
Inhoud: Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over het 
zoeken naar wat zinvol is en betekenis heeft. 
Bijbel: Het verhaal van Jona (Jona). 
 
Week 22 t/m 24 (30 mei t/m 17 juni): Kwetsbaar 
Inhoud: Over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de macht van het 
gevoel en de kracht van de ontroering. 
Bijbel: Het verhaal van Simson (Rechters 13 t/m 16). 

 

 

Typexamen 
Een aantal kinderen van de Skutslús hebben meegedaan aan het 
typexamen. Gelukkig zijn ze allemaal geslaagd! Goed gedaan zeg en van 
harte gefeliciteerd! Hieronder kunnen jullie lezen wie de geslaagden zijn 
en hoe ze hebben gescoord: 

Naam Aanslagen p/m accuratesse verslag e-mail 

Nick 161 7 10 8,4 

Jelmer 132 8 8 8,8 

Dinand 120 7 9,6 8,8 

Daley 133 6 10 5,6 

Afke Grytsje 115 6 7,6 6,8 

Lela 136 9 10 10 

Kyle 111 8 8 8 

  

Formatie 
Op dit moment kunnen we nog geen duidelijkheid geven over de formatie voor schooljaar 2022-
2023. We zijn nog steeds in gesprek hierover met verschillende mensen. In de toelichting van juni 
hopen we te kunnen vertellen welke leerkracht, voor welke groep, op welke dagen gaat werken. Dus 
nog even geduld! 
 

Keuken 
De keuken is bijna klaar! In de meivakantie is de vloer netjes afgewerkt. Meester Geert zal nu nog 
een extra aanrechtblokje toevoegen met een kookplaat, die kan worden ingezet bij de kook-
workshops. 
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HERRIE OP HET EILAND! 
Gangster Johnny Penoze denkt zich met 
zijn liefje Samantha en maten Boris en Pim 
schuil te kunnen houden op een ‘rustig’ 
tropisch eiland. Niemand zal ze hier 
zoeken.  
 
De schat is voorlopig veilig en wordt snel 
in een kist onder één van de vele 
palmbomen begraven. Dan ontstaat er 
herrie. Een cruiseschip vol met kleurrijke 
passagiers meert aan.  
 
De charmante Kapitein Kibbeling met 
zijn slimme assistent Edith, de vele 
bijzondere passagiers en het personeel 
komen allemaal van boord om het eiland 
te verkennen. Het is gedaan met de rust. 
De gangsters moeten snel een list 
verzinnen om al die mensen van het eiland 
af te krijgen. Wat volgt is een 
kluchtachtige, hilarisch opeenstapeling 
van misverstanden en gekke 
plotwendingen.  

 
Musical en Feestavond 
Woensdagavond 25 mei aanstaande is de opvoering van de musical met aansluitend de 
disco-avond met Disco Silver. 
 
De uitvoering is in de Kaap, waar we starten met de musical om 19.00 uur. De spelers zijn er 
iets eerder i.v.m. het schminken. Van de leerkracht krijgen ze nog te horen hoe laat ze 
aanwezig moeten zijn bij de achteringang van de Kaap. Alle andere kinderen zitten in de zaal 
vooraan en gaan in de pauze naar de kleedkamers waar ze iets te drinken krijgen en wat 
lekkers. 
Jullie als ouders krijgen de eerste consumptie/koffie/thee aangeboden van school. Alle 
volgende consumpties zijn voor eigen rekening. 
 
De musical duurt tot ongeveer 20.30 uur, inclusief de pauze. In de pauze is er geen 
verloting. Daarna start Disco Silver met de disco tot 22.00 uur. Na 22.00 uur zijn jullie als 
ouders weer zelf verantwoordelijk voor jullie kinderen. 
We hopen elkaar te treffen en er samen met de kinderen een gezellige avond van te maken! 
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Informatie schoolreisje 
Dit jaar gaan alle kinderen van groep 1 tot en met 8 op maandag 16 mei met elkaar in een 
dubbeldekker op schoolreisje. 
De dubbeldekker vertrekt om 8.00 uur vanaf het QVC-terrein. Graag de kinderen om 7.55 uur 
aanwezig laten zijn, zodat we op tijd met z’n allen kunnen vertrekken! 
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En waar gaat de reis naar toe… Groep 1 tot en met 4 gaat naar Sanjes Safari te Zwaagwesteinde en 
groep 5 tot en met 8 gaat naar Klimpark Aventoer te Burgum. We brengen eerst groep 5-8 naar 
Burgum en rijden dan door naar Zwaagwesteinde.  
 

Met groep 1 tot en met 4 naar Sanjes Safari! 
De allerleukste schooldag van het jaar wil je natuurlijk doorbrengen op de allerleukste plek die er 
bestaat. Op de plek waar je geiten voert en een kameel aait, met een raket de ruimte ingeschoten 
wordt, de piraat uithangt op een piratenschip en op de plek waar je zelf een politieauto bestuurt! Bij 
Sanjes Safari kan dat allemaal, dus wij snappen wel dat er jaarlijks zo’n 200 klassen hun leukste 
schooldag bij Sanjes Safari doorbrengen. 
 

 

Omdat jouw juffen een eigen zithoek krijgen, weet je ze altijd te vinden als je ze wat wilt vragen of 
iets nodig hebt. Ondertussen kun jij op veilige én schone speeltoestellen spelen. De keuze is reuze, 
zowel binnen als buiten, dus zelfs als het regent, is er genoeg te doen. Bij Sanjes Safari valt geen 
enkel schoolreisje in het water. 

 
Klimpark AVENTOER voor groep 5 tot en met 8! 

 

Groep 5 tot en met 8 gaat naar het meest spectaculaire Outdoor en Indoor Klimpark Aventoer in 

Burgum! Er zijn heel speciale activiteiten die je nergens in Nederland vindt. Neem Mission 

Possible: een spel met laserstralen waar je heel behendig doorheen moet laveren zonder de stralen 

te raken. Je lijkt wel een dief op weg naar een zwaar beveiligde diamant! 

Liever de jungle in? Wees wel voorzichtig wanneer je daar een partijtje Glow in The Dark 

Midgetgolf gaat spelen: onze Grizzly is bijna 2,5 meter hoog en erg gevaarlijk… 

Natuurlijk zijn de Led Bowlingbanen met discoverlichting een belevenis voor jong en oud. Gooi je 

een strike? Je krijgt een lichtbeloning! 

mailto:skutslus@nijegaast.nl


Nieuwsbrief voor ouders  
Schooljaar 2021-2022, mei 2022 

CBS de Skutslús – Voorstraat 7 – 8715 HW – Stavoren – tel 0514 681919 
E-mail: skutslus@nijegaast.nl – Website: www.nijegaast.nl/deskutslus 

Het blijft fantastisch en spectaculair: Lasergamen in de enorme arena van Aventoer. We hebben er 

een hele grote doolhof in gebouwd. Wordt je scherpschutter of sluipschutter? Je krijgt na het spel je 

eigen uitslag mee en kunt zelf zien of je echt de beste schutter van de groep bent! 

De kinderen maken gebruik van het hele park: 
Indoor: Led Bowlen, Mission Possible, Glow in the dark Midgetgolf en Lasergame. 
Outdoor: Klimpark met tokkelbaan. 
 
Alle kinderen krijgen in de parken een patatje en een ijsje en wat drinken. In Sanjes Safari kan er 
onbeperkt limonade worden gehaald in de keuken.  
 

Wat nemen de kinderen mee?  
Een rugzak met extra drinken, wat extra eten en natuurlijk wat lekkers. Ook een washandje is vaak 
prettig en eventueel een extra setje kleding. Van te voren horen we graag of er nog bijzonderheden 
zijn, bijvoorbeeld zoals wagenziekte, waar we rekening mee moeten houden. Dit dan graag melden 
bij de groepsleerkracht. 

 
Opmerking: 
Groep 5 tot en met 8 moet stevige schoenen aandoen i.v.m. het klimmen, dus geen slippers! 

 
Aankomst ’s middags: 
Op de terugweg haalt de bus eerst groep 1-4 op en rijdt dan door naar Burgum om groep 5-8 op te 
halen. We hopen tussen 16.15-16.30 uur weer terug te zijn op het QVC-terrein. 
 
 

 

 

 

 
 
Muziekparade groep 5 en 6 
Donderdag 19 mei gaat groep 5-6 naar de muziekschool in Koudum. Ze 
krijgen daar uitleg over instrumenten en mogen zelf enkele instrumenten 
uitproberen. 
 
 

Plantenbakken plein 
De plantenbakken op het plein zullen binnenkort worden voorzien van nieuwe fleurige planten. 
We willen iedereen vragen er een beetje op te letten zodat de plantjes kunnen groeien en bloeien. 
 

Moestuin in ontwikkeling 
We zijn van plan binnenkort, met hulp van meester Geert, een aantal moestuintjes aan te leggen bij 
de ingang van groep 7-8. Wat het zaaien betreft zijn we misschien al te laat, maar we gaan er in 
ieder geval werk van maken, zodat de kinderen in de workshops ook aan het werk kunnen met 
zaaien, planten, onkruid wieden en verzorgen van de tuintjes. 
 

 

HERINNERING:  

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

de volgende rapportperiode 
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Nieuwe methode begrijpend lezen Atlantis 
Na de zomervakantie starten we met een 
nieuwe methode Begrijpend lezen en 
technisch lezen, namelijk Atlantis. Zo nu 
en dan oefenen we al met de lessen van 
Atlantis. 
 
De keuze voor deze nieuwe methode is 
weloverwogen gemaakt, na een groot 
aantal studiedagen onder leiding van 
Piers van der Sluis. Wij vinden dat 
Atlantis past bij onze manier van werken, 
onze wensen en onze kinderen en zeker 

aansluit bij de eisen van een moderne leesmethode. 
 

Atlantis – dé methode voor plezierig en effectief leesonderwijs 

Het leesonderwijs in Nederland moet anders! Atlantis helpt je hierbij. 

Deze nieuwe leesmethode, ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek, is kerndoeldekkend voor 

technisch lezen én begrijpend lezen. 

  

In Atlantis worden technisch en begrijpend lezen volledig geïntegreerd aangeboden. Kinderen leren teksten vlot, 

vloeiend en met begrip te lezen. Omdat leesplezier de basis is voor leessucces, staat de leesbeleving in elke les 

centraal. Daarnaast biedt Atlantis speciale leesplezierlessen aan. Dankzij het unieke 

didactische differentiatiemodel kan Atlantis gemakkelijk en effectief worden ingezet in (combinatie)groepen met 

grote niveauverschillen. 

 
 
Hemelvaartsdag 
Het hemelvaartweekend is dit jaar van donderdag 26 mei tot en met zondag 29 
mei.  
Pinksteren 
Het pinksterweekend is van zondag 5 juni tot en met maandag 6 juni. 
Alle kinderen en leerkrachten zijn dan vrij en kunnen hopelijk genieten van 
mooie zonnige dagen. 
 

Afscheid van juf Anita van der Heijden 
Per 1 juni gaat juf Anita van der Heijden stoppen met haar werkzaamheden voor de Skutslús. Juf 

Anita gaat van Molkwerum naar Drachten verhuizen, waar ze een mooie nieuwe woning gaat 

betrekken met haar poes Sam. Op 31 mei neemt juf Anita afscheid van ons en de kinderen. 

We wensen haar heel veel woonplezier in Drachten, maar zullen haar enorm missen op de Skutslús. 

We willen haar bedanken voor haar inzet voor de kinderen, haar inspirerende muzieklessen, haar 

mooie vertellingen, haar gitaarspel bij activiteiten en de lekkere koffie die altijd op tijd klaar was. Het 

ga je goed Anita! 

 
Alvast noteren 

Wanneer Wat 

Zondag 5 juni  Eerste Pinksterdag 

Maandag 6 juni Tweede Pinksterdag -  alle leerlingen vrij 

Maandag 13 juni Start Cito E Toetsen 
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Vrijdag 17 juni Sportdag voor groep 5-8 te Sneek - survivalbaan 

Zondag 19 juni Vaderdag 

Vrijdag 24 juni Einde Cito E Toetsen 

Maandag 27 juni Administratie dag – alle leerlingen vrij 
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