
Toelichting bij de maandkalender van november 2018 

 
Aanwezigheid Pieter op de Skutslús in de maand november: 
Donderdag 1 november 

Maandag 5 november 

Dinsdag 6 november 

Donderdag 8 november 

Dinsdag 13 november 

Donderdag 15 november 

Maandag 19 november 

Woensdag 21 november 

Dinsdag 27 november 

Donderdag 29 november 

 

Kleding 
Vanuit hygiënisch oogpunt hebben wij op onze school de regel dat de 

kinderen in de wintermaanden (start na de herfstvakantie) bij de voordeur 

de schoenen uit doen. Ze mogen op hun sokken lopen of op (zelf 

meegenomen) sloffen. De jassen hangen op school in luizenzakken aan de 

kapstok. Wij verzoeken u de naam van uw kind in zijn/haar rubberlaarzen 

te zetten. 

 

Videobeelden  
Als intern begeleider (IB-er) op De Skutslús wil ik, samen met 

ouders en leerkrachten, zo goed mogelijk tegemoet komen aan de 

ondersteuningsbehoeften van jullie kind(eren).  

Ik ben daarom zo nu en dan in de groepen aanwezig om met eigen 

ogen te zien wat er gebeurt. Ik observeer, praat met kinderen, ga 

met leerkrachten in gesprek, maar wil ook graag jullie als ouders 

daarbij betrekken. Open zijn naar elkaar toe, samenwerken als 

school en ouders. Alles in het belang van jullie kind(eren).  

 

Een extra mogelijkheid in de begeleiding is het gebruik maken 

van videobeelden. Op dit moment krijgen wij als IB-ers van Nije 

Gaast training in het inzetten, het maken en het juist interpreteren 

van deze beelden. Je vraagt je steeds weer af: “Waar gaat het al 

heel goed? Hoe kunnen we dat uitbouwen.”  Met de gemaakte beelden wordt heel discreet omgegaan. 

De beelden worden bv. weer vernietigd als er geen meerwaarde meer is.  

 

Mocht je vragen hebben of bezwaar maken tegen het gebruik van beelden, of gewoon een andere 

vraag hebben, kom gerust eens langs.  

 

Een vriendelijke groet,  

Annie Tigchelaar  

 

Werkdagen:  dinsdag of donderdag 

ib.deskutslus@nijegaast.nl  

06-40959268 

 

Gastles Schaatsen voor Water 
Op donderdagmiddag 8 november krijgen de kinderen van groep 5 tot en met 8 een gastles over het 

Schaatsen voor Water project van een medewerker van Plan Nederland: het schaatsevenement waarbij 

duizenden basisschoolleerlingen uit heel Nederland gaan schaatsen op ijsbanen in het hele land. 

mailto:ib.deskutslus@nijegaast.nl


Samen zamelen ze geld in voor leeftijdsgenootjes in Ethiopië. Want dankzij deze actie krijgen 

kinderen in Ethiopië straks veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen op school. 

 

 

11 november Sint Maarten 

Op zondag 11 november is het weer Sint 

Maarten. De meeste kinderen van de 

basisschool gaan dan weer met hun 

lampionnen van huis naar huis om een liedje 

te zingen. Op school wordt er tijdens de 

crealessen een lampion gemaakt. 

 

 

Bedankt! 
Alle ouders die het briefje hebben ingevuld t.a.v. de ouderhulp dit schooljaar en zich hebben 

opgegeven willen we van harte bedanken. We hebben zo weer een mooie lijst met namen van mensen 

die ons gedurende het hele jaar willen helpen bij de diverse activiteiten. Fijn! 

 

 

Voorleeswedstrijd op donderdagmiddag 15 november 
De Nationale Voorleeswedstrijd is een leesbevorderingsproject voor 

kinderen uit de hoogste groepen van de basisschool. Aan deze 

wedstrijd kunnen alle basisscholen in Nederland meedoen. Wij 

moeten voor 1 december 2018 onze schoolkampioen aanmelden. 

 

De eerste ronde van de voorleeswedstrijd wordt door ons zelf 

georganiseerd op donderdagmiddag 15 november om 12.30 uur in 

het speellokaal van CBS de Skutslús. Ouders die belangstelling 

hebben zijn van harte welkom. Aan deze ronde doen de leerlingen 

van groep 4 tot en met 8 mee, maar alleen een leerling uit groep 7 en 8 kan meedoen aan de 

vervolgrondes. Wij stellen per groep een aantal prijzen beschikbaar. Wij zijn blij dat de vakkundige 

jury bestaande uit: Margriet Kampen, Juf Loes en meester Ep van Hijum, ons helpen om de beste 

voorlezer te bepalen. 

 

In januari/februari 2019 ontvangt onze aangemelde schoolkampioen een uitnodiging voor de lokale 

ronde. Medewerkers van de plaatselijke bibliotheken en de Provinciale Bibliotheek Centrales 

organiseren dit. Winnaars van deze lokale en regionale rondes gaan door naar de provinciale 

voorleeswedstrijden. Uiteindelijk hopen wij de landelijke 

finales te halen en een nationale voorleeskampioen te 

leveren! Dus alle voorlezers: VEEL SUCCES                                
 

Opmerking: De gymlessen voor de leerlingen gaan deze middag NIET door.  

 

 

Informatie van de gemeente Súdwest Fryslân: Reiskosten Voortgezet Onderwijs 
Reiskosten mogen geen belemmering vormen in de ontwikkeling van kinderen. Wanneer sprake is van 

een afstand naar de dichtstbijzijnde school van meer dan 11 kilometer, willen we ouders 

tegemoetkomen in de reiskosten (abonnement via Arriva). Gezinnen kunnen een gratis OV-kaart 

aanvragen of een korting krijgen op de kosten van een OV-kaart. De regelingen voor de verschillende 

schooljaren zijn alleen bedoeld voor scholieren die in onze gemeente wonen en naar een school in 

onze gemeente gaan. 

 



* Ouders met een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm: u ontvangt van Arriva uw trein- of 

bus-abonnement; u hoeft de kosten niet eerst zelf voor te schieten (met andere woorden: u hoeft voor 

het schooljaar 2018-2019 zelf geen abonnement aan te schaffen). De gemeente neemt de kosten van 

het volledige abonnement voor haar rekening. 

* Ouders met een inkomen van meer dan 120% van de bijstandsnorm: u ontvangt van Arriva een 

kortingscode waarmee u via de Webshop van Arriva een trein-abonnement met korting (dus geen bus-

abonnement) kunt aanschaffen. U kunt de korting pas aanvragen als u een persoonlijk OV-

chipkaartnummer heeft (dit nummer moet u ook in de aanvraag vermelden). Heeft u geen persoonlijke 

OV-chipkaart? U kunt deze eenvoudig aanvragen via https://www.ov-chipkaart.nl/ov-chip-

kopen/persoonlijke-ov-chipkaart-aanvragen.htm. (Nb. Wilt u een bus-abonnement aanschaffen, dan 

heeft een scholier tussen de 12-18 jaar recht op een scholierenkorting (Altijd-korting abonnement); 

voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van Arriva). 

 

Voor ouders met een inkomen van meer dan 120% gelden de volgende kortingsbedragen (alleen voor 

een treinabonnement): 

Trein traject Kosten jaarabonnement Korting Kosten scholier 

Workum-Sneek € 1.100,85 € 330,25 € 770,60 

Hindeloopen-Sneek € 1.331,30 € 399,39 € 931,91 

Koudum /Molkwerum-Sneek € 1.598,55 € 598,55 € 1.000,00 

Stavoren-Sneek € 1.828,00 € 828,00 € 1.000,00 

Regeling voor het schooljaar 2018-2019 

 

U kunt voor het schooljaar 2018-2019 uw aanvraag nog steeds indienen, dus ook na 25 juli 2018. Als 

u voldoet aan de voorwaarden melden wij u aan bij Arriva voor een abonnement. Aanvragen die na 25 

juli 2018 zijn ingediend nemen we wel in behandeling. Vanwege de verwerking bij de gemeente 

én Arriva kunnen wij niet garanderen dat de kaart ook daadwerkelijk voor het nieuwe schooljaar is 

afgeleverd.. Hoe later u de aanvraag indient, hoe later u het abonnement krijgt. 

Nb. Mocht u al een vergoeding voor het openbaar vervoer van en naar de school hebben gekregen uit 

de bijzondere bijstand of leerlingenvervoer, dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling. De 

kosten worden slechts eenmaal vergoed. 

 

 

Schoolfruit 
 

We hebben onze school ingeschreven voor  EU-Schoolfruit. EU-

Schoolfruit ondersteunt scholen die leerlingen een gezonde boost willen 

geven. De school krijgt gratis fruit/groente: 3 stuks per leerling per week, 

20 weken lang. 

Start leveringen 
In week 46 (12 nov t/m 16 nov) starten de groente- en fruitleveringen. 

De leveringen lopen t/m week 16 (15 t/m 19 april 2019)  

 

 

Waarom doen we mee? 

 

 Het is lekker en gezond. Slechts een procent van de kinderen eet voldoende groente en vijf 

procent eet voldoende fruit. De porties vergroten is gemakkelijk en levert gezondheidswinst op. 

Een goede eerste stap is: vaker fruit en groente eten op school. 

 Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis 

ook vaker voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% van  

de ouders vindt schoolfruit prettig. 

 Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is het gemakkelijk om het schoolfruitbeleid uit te 

leggen. 



 Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting. Dat 

geldt voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor een aantal 

importproducten, zoals bananen en sinaasappels. 

 Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over 

de verschillende soorten fruit en groente. 

 Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen 

te zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen 

meekrijgen dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te snoepen 

en snacken. 

 Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: 

zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker. 

 

Ouderavond 
Dinsdagavond 13 november organiseren we een ouderavond. We nodigen u hierbij alvast van harte uit 

om op deze avond aanwezig te zijn. We starten om 19.30 uur en rond 21.00 uur sluiten we af met een 

drankje.  

De avond bestaat uit twee delen. Voor de pauze zullen we u het een en ander vertellen en laten zien 

over Parro, de app voor leerkrachten en ouders waar we binnenkort een start mee gaan maken in het 

kader van Ouderbetrokkenheid. Na de pauze kunt u kiezen uit drie onderwerpen: Momento (het 

dashboard waar de leerkrachten van groep 5-8 mee werken om de leerlingen te volgen en hun 

resultaten te analyseren), Staal (onze nieuwe taal- en spellingsmethode) en een kleuteronderwerp. 

 

Motorische Screening kleuters 

Op vrijdagmorgen 16 november komt Bonnie Wouda (buurtsportcoach van de gemeente SWF) de 

kleuters motorisch screenen. De kleuters krijgen dan in het speellokaal allerlei motorische opdrachtjes 

die moeten worden uitgevoerd. Ook een paar leerlingen uit groep 3 zal Bonnie dan opnieuw 

observeren, zoals vorig jaar is afgesproken. Mochten niet alle leerlingen aan de beurt zijn geweest, dan 

komen zij op vrijdag 23 november voor de screening bij Bonnie. 

 

Sinterklaas en Kerst 

We zijn al weer druk bezig met het voorbereiden van 

beide feesten. Sinterklaas valt dit jaar op een woensdag. 

Sinterklaas zal daarom op deze morgen ook de peuters 

even een bezoekje brengen. Rond 8.45 uur verwachten 

we de Sint en zijn Pieten op het schoolplein. Verdere 

details volgen in de toelichting van december.  

Ook over de invulling van het Kerstfeest kunnen we u 

dan meer vertellen. In ieder geval hebben we het plan om een kerstmusical op te voeren na een kerst-

broodmaaltijd voor de kinderen. We zijn nog aan het zoeken naar een geschikte locatie. 

 

Dit jaar willen we het maken van het traditionele kerstbakje uitbreiden met andere leuke, creatieve 

workshops waar de kinderen dan een keuze uit kunnen maken. Lijkt het u leuk om met een groepje 

leerlingen iets ‘kersterigs’ te bakken of te maken: geef u dan op bij juf Lienke. 

De kerst workshops worden gehouden op maandagmiddag 17 december vanaf 12.30 uur. 

 

 

Schilderijen gemeenschapsruimte 

Tijdens de kinderboekenweek zijn er prachtige vriendschapsfoto’s van de leerlingen gemaakt. Deze 

foto’s hangen nu in plaats van de schilderijen die er al heel lang hingen. Deze schilderijen zijn 

ongeveer 7 jaar geleden gemaakt, ook tijdens een kinderboekenweek over Kunst. Het zou leuk zijn als 

deze schilderijen gemaakt in schooljaar 2011-2012 bij de rechtmatige kunstenaars weer terecht zouden 

komen.  

Kent u iemand in uw familie die dat jaar op de Skutslús heeft gezeten? Tip deze oud-leerling dan even. 

De schilderijen kunnen afgehaald worden op maandag 10 december of donderdag 13 december. 



Ouderbetrokkenheid 3.0 
Wij hebben ons aangemeld voor de ouderbetrokkenheid regiegroep. Wij gaan samen met de leraren de 

10 punten bij langs. Met het doel een betere samenwerking tussen ouders, leraren en school. Veel van 

deze punten zijn bijna klaar. Maar op veel andere punten is er nog winst te halen. Als alles klaar is 

kunnen we als school een certificaat aanvragen van de ouder betrokkenheid 3.0. Dit willen we aan het 

einde van het schooljaar afgerond hebben. In de nieuwsbrief van oktober hebben jullie kunnen lezen 

aan welke punten we werken. Mochten jullie nog vragen of ideeën hebben dan horen we het graag. 

We zijn altijd wel te vinden op het schoolplein. 

 

Groeten Bertina en Marjolein. 

 

 

Parro 

 
In het kader van de Ouderbetrokkenheid 3.0 hebben we gezocht naar een goed ouderportaal om met 

elkaar te kunnen communiceren. We hebben in Parro een goed en veilig communicatieplatform 

gevonden.  

In december ontvangt u een e-mail zodat u ook Parro kunt gaan gebruiken. Het is een app die 

gedownload kan worden vanuit de App Store of via Google Play. Ook op de computer of een 

Windows Phone is de app te benaderen; ga hiervoor naar talk.parro.com. 

 

Altijd op de hoogte 

Het wordt voor de leerkracht heel makkelijk om u op de hoogte te houden. Berichten komen direct aan 

én kunnen – in tegenstelling tot briefjes – niet kwijtraken. 

 

Bekijk de leukste momenten van uw kind 

Tijdens het schoolreisje of een excursie kunnen de leukste foto’s direct worden gedeeld. Geniet mee 

met de leukste avonturen van uw kind. 

 

Direct contact met onze school 

De leerkracht heeft hiermee een plek in handen om met u (privé) en met alle andere ouders te 

communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben. Ook gesprekken kunnen eenvoudig 

worden ingepland. 

 

Wilt u alvast wat meer weten? Kijk dan op www.parro.com. Op de ouderavond van 13 november 

zullen we u meer vertellen over Parro. 

 

 

 

 

 

 

http://www.parro.com/


Alvast noteren: 

Woensdag 5 december - Sinterklaas 

Maandag 10 december - Schilderijen ophalen KBW 2011-2012 

Donderdag 13 december - Schilderijen ophalen KBW 2011-2012 

Maandag 17 december - Creatieve kerstworkshops 
                                    Donderdag 20 december  `        - Schoolkrant mee en Kerstviering  

                     Maandag 24 december            - Vrijdag 4 januari Kerstvakantie 

 

 


