
Toelichting bij de maandkalender van november 2021 

 
Aanwezigheid Pieter op de Skutslús in de maand november: 
 

Pieter:      

Maandag 1 november    

Woensdag 3 november    

Maandag 8 november    

Donderdag 11 november   

Maandag 15 november 

Woensdag 17 november 

Maandag 22 november 

Woensdag 24 november 

Maandag 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. 

 

 

Vervanging 
Tot nu toe is het ons nog steeds gelukt om bij ziekte van leerkrachten vervanging te vinden. De 

invalpool van Nije Gaast helpt ons tot nu toe uit de brand, maar door de vele zwangere leerkrachten en 

langdurig zieken binnen de stichting, begint het een steeds groter probleem te worden om passende 

vervangers te vinden.  

Het kan dus in de toekomst voorkomen dat we groepen, bij ziekte van leerkrachten, zullen moeten 

samenvoegen of zelfs naar huis moeten sturen. We hopen natuurlijk dat het laatste niet nodig zal zijn, 

maar het is goed om jullie als ouders over deze nijpende situatie alvast in te lichten. 

 

 

Ziekmelden van jullie kind 
Soms zijn er redenen waarom jullie kind niet op school kan komen. Dan kan zijn door ziekte of 

dokters- of tandartsbezoek. Voor ons als school is het fijn dit op tijd te weten.  

De afspraak is dit voordat de school begint, dus voor 8.30 uur, telefonisch aan ons te melden.  

 

Vaak bellen ouders al voor 8.00 uur en krijgen dan geen gehoor omdat de leerkrachten er nog niet zijn. 

Ook komt het voor dat de leerkrachten buiten pleinwacht lopen, dus de telefoon niet horen. We willen 

jullie vragen dan rond 8.20 uur nogmaals te bellen. Krijgen jullie na twee keer bellen nog geen gehoor, 

dan mag de melding gedaan worden in Parro. 

 

De leerkracht controleert elke morgen of alle leerlingen van de groep er zijn. Mist een leerling, en is er 

geen telefonische ziekmelding doorgegeven, dan zal eerst Parro worden bekeken. Wij als school zijn 

verantwoordelijk voor jullie kind onder schooltijd, dus dan is het goed te weten waar jullie kind is. 

 

 

 

 

 



Rots en Watertraining  
Donderdag 28 oktober zijn de rots & watertrainingen voor groep 5 tot en met 8 gestart. 

Buurtsportcoach Bonnie Wouda geeft de kinderen negen lessen plus een afsluitende tiende les waarbij 

jullie als ouders ook welkom zijn. De data volgen in een latere toelichting. 

Rots en Water is een psychofysiek programma, gericht op de sociale vaardigheid, weerbaarheid en 

anti-pesten. De effectiviteit van Rots en Water is wetenschappelijk bewezen.  

Deze methodiek is effectief voor jongens, meisjes, volwassenen, autismespectrum inclusief ADHD en 

kinderen / mensen met trauma ervaring. De training wordt in groepsverband gegeven.  

Een hoop sociale vaardigheidsprogramma’s bestaan uit praten, praten en nog eens praten. Rots en 

Water is gericht op DOEN EN ERVAREN. De lessen bestaan voor 75% uit actieve oefeningen, door 

middel van spel en sport, bij de andere 25% worden andere coaching tools ingezet en is er ruimte voor 

uitleg en zelfreflectie. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer iemand leert tijdens beweging de 

opnamecapaciteit van de hersenen 80% tot 85% groter is dan zonder beweging. 

 

Rots staat voor IK 

Water staat voor WIJ 

 

 
Rots: “Ik weet wat ik belangrijk vind. Ik kan voor mezelf opkomen. Ik kan mijn eigen grenzen 

aangeven. Ik weet welke kwaliteiten ik bezit.” 

Water: “Ik weet hoe ik samen kan spelen, samen kan leren, samen kan werken en samen kan leven. Ik 

snap hoe ik vriendschappen aan kan gaan. Ik ontwikkel begrip voor een ander en ervaar hoe ik een 

ander kan helpen.” 

 

 

Trefwoord 
Week 44 t/m 46 (1 november t/m 19 november): Krijgen  

Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over 

alles eruit halen wat erin zit en krijgen wat het leven je 

toebedeelt.  

Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).  

 

Week 47 t/m 49 (22 november t/m 10 december): Zie je het?  

Inhoud: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. 

Over oog hebben voor de signalen van een toekomst van vrede 

en rechtvaardigheid. 

Bijbel: Jesaja’s visioenen van nieuw koningschap en vrede 

(Jesaja 1 t/m 11). 

 

 
 

11 november Sint Maarten 

 

Op donderdag 11 november is het weer Sint 

Maarten. Normaal gesproken gaan de  

meeste kinderen van de basisschool dan weer 



met lampionnen van huis naar huis om een liedje te zingen en wat lekkers op te halen. 

In deze coronatijd is het langs de deuren gaan een heel ander verhaal. Kan het of is het 

toch nog te risicovol? Het is aan jullie als ouders om hier een beslissing in te nemen. 

We hebben als school besloten dit jaar toch een lampion te maken. Het is aan jullie als 

ouders om hem te laten gebruiken door jullie kind. 

 

 

Ouderavond  
Op donderdagavond 18 november wordt de 

jaarlijkse ouderavond bij ons op school 

gehouden. 

We starten om 20.00 uur. Onze leesconsulente 

Ivenka Gerbrandij neemt ons mee in haar 

activiteiten die ze met jullie kinderen ten aanzien 

van leesbevordering op de Skutslús doet. Ook 

vertelt ze over Bibliotheek op School, waarbij wij 

ons als school hebben aangesloten. 

Na de pauze, zo rond 21.00 uur hebben we nog een leuke interactieve afsluiting, gemaakt door de 

leerlingen. 

 

 

Informatie voor nieuwe ouders - De Intern Begeleider (IB-er) op de Skutslús 
U hebt mij vast wel eens gezien op de dinsdag of donderdag. Maar wat voor werkzaamheden heeft een 

IB-er nu eigenlijk? Daarom hier een globaal overzicht van de werkzaamheden: 

 

Begeleidende en coachende taken: 

Door leerkrachten te begeleiden en te coachen zorgen we als school voor een goede ondersteuning van 

alle leerlingen. De IB-er doet klassenbezoeken of observaties, voert gesprekken met leerkrachten en 

stelt samen met hen plannen op voor de extra ondersteuning van een leerling. 

 

Taken ten aanzien van onderzoek: 

Zowel op schoolniveau als op groeps- en individueel niveau, verzamelt en analyseert de IB-er de 

leerprestaties. Hierop baseren we ons onderwijs aan de groepen. Mocht een leerling extra 

ondersteuning vragen dan onderzoekt de IB-er samen met betrokkenen wat het juiste traject is. De 

orthopedagoog/schoolpsycholoog kan worden ingeschakeld om ons daarbij te ondersteunen. Is er bv 

een onderzoek nodig? Moeten we de hulp van externen inschakelen? 

 

Beheersmatige zaken: 

De IB-er beheert en ziet erop toe dat de (digitale) dossiervorming in ParnasSys op orde is. U kunt 

altijd een afspraak met de IB-er maken om dit dossier in te zien. 

Samen met de schooldirecteur wordt het Schoolondersteuningsprofiel actueel gehouden: welke 

ondersteuning kunnen wij op de Skutslús bieden. 

 

Organisatorische zaken: 

De IB-er coördineert en bewaakt de ondersteuning aan de leerlingen: wanneer zijn de toetsen, de 

groepsbezoeken en -gesprekken, gesprekken over de zorg aan individuele leerlingen, gesprekken met 

externen, e.d. Dit wordt waar mogelijk vastgelegd. 

 

Zelfreflectie en ontwikkeling: 

De IB-er ontwikkelt de eigen bekwaamheid afgestemd op het beleid en de ondersteuningsbehoeften 

van de school door het volgen van studiedagen, opleidingen en workshops en het volgen van de 

ontwikkelingen in het onderwijs. 

 



Innoverende taken: 

De IB-er geeft ontwikkelingen op onderwijsgebied door, bespreekt samen met de schooldirecteur 

mogelijke verbeteringen, werkt samen met de andere IB-ers van Nije Gaast aan het bovenschools 

beleid. 

 

Samenwerken met externen: 

Peuterspeelzalen (PSZ) voor een goede overgang naar de basisschool 

De overgang van/naar scholen voor: BAO, SBO, SO, VSO, VO 

Aanmelding bij en overleg met externe hulpverlenende instanties, zoals: 

de Inspectie, GGD, Gebiedsteam van de Gemeente, Veilig Thuis, Verwijsindex, Ambulante 

Begeleiding vanuit bv het SBO, het Zorgteam van Nije Gaast, e.a. 

Coördinatie, samen met het Zorgteam, van de begeleiding van lichte tot zware ondersteuning van 

leerlingen, evt. een overgang naar het SBO. 

 

U ziet het, een heel scala van werkzaamheden. 

Wilt u nog meer weten of hebt u een vraag over uw kind: maak even een afspraak. 

Graag tot ziens, 

Marije de Vries - Siemensma 

 

 

 

Techniek Tastbaar! 
Beste leerlingen uit groep 7 en 8 (en ouders en 
verzorgers), 
 
Staat het al in je agenda? Op vrijdag 26 november 
organiseren we de open dag én Techniek Tastbaar 
op het Kei College. Dat is een echte doe-en-beleef-
beurs op het gebied van techniek. Dat mag je niet 
missen! 
 
Tijdens Techniek Tastbaar laten tientallen bedrijven en scholen uit de regio zien wat je 
allemaal met techniek kunt doen. Je komt bij ons niet alleen kijken, maar je mag ook zelf aan 
de slag! Bijvoorbeeld met robotica, een 3D-printer en voertuigentechniek. 
 
Techniek is er in allerlei soorten en maten en het is overal om je heen. En weet je wat zo leuk 
is: er komen steeds nieuwe technieken bij. Denk maar eens aan robots die je tegenwoordig 
op veel plekken vindt: in fabrieken, bij grote winkels, maar ook in het ziekenhuis. 
Voorbeelden van die technieken zie je terug in Techniek Tastbaar. Door te kiezen voor 
techniek heb je ene belangrijke rol en weet je bijna zeker dat je later een baan vindt! 
 
Op 26 november kun je niet alleen bij de technische opleidingen van het Kei College kijken, 
ook bij onze andere opleidingen ben je van harte welkom. We geven bovendien voorlichting 
aan ouders of verzorgers terwijl jij om je heen kijkt (of misschien wel meeluistert). 
 
Kortom, genoeg te zien en beleven op vrijdag 26 november! 
 
Datum & Tijd: 
Vrijdag 26 november 2021 van 12.00 – 20.00 uur 
 



Plaats: 
Kei College, Ds. Kingweg 8-10 te Heerenveen 
 
Informatie: www.techniekstastbaar.nl en www.kei.college 
 
Toegang is gratis en bezoekers hoeven zich niet aan te melden. 
 
Nog meer techniek! 
Technolab SWF biedt inspirerende techniek workshops aan voor de groepen 7 en 8 van het 

basisonderwijs. Op de volgende dagen zal groep 7-8 deelnemen aan deze superleuke workshops: 

14 februari 2022 op het RSG ISK met als thema duurzaamheid. 

11 maart 2022 op het Marne College te Bolsward met als thema CSI Bolsward. 

22 april 2022 op het Bogerman Vakcollege te Sneek met als thema Bouw. 

7 juli 2022 op de Skutslús met als thema Boot. 

Voor de workshops in Sneek en Bolsward zullen we te zijner tijd een beroep doen op jullie als ouders 

voor het vervoer. 

 

Willen jullie alvast meer lezen over de workshops van het technolab:  

www.technolab-swf.nl/workshops 

 

 

Typlessen voor groep 7 en 8 
Binnenkort start Instituut Noord met een type-cursus in 
Stavoren. Graag maken zij op de woensdagmiddag weer 
gebruik van een lokaal van onze school. Het gaat om een 
groep van ongeveer 8 kinderen. 
   
LESDAGEN EN TIJDEN: 
  
Les 1:   3 november                     Les  6:  26 januari 
Les 2:   17 november                   Les  7:  09 februari 
Les 3:   01 december                   Les  8:  09 maart 
Les 4:   15 december                   Les  9:  23 maart 2022 examen 
Les 5:   12 januari       
 

Het lokaal is beschikbaar van 12.30 tot 13.45 uur. Aanvang van de les: 12.45 uur. 
Docente Margreet Kroon zal tijdig aanwezig zijn. 

 
 
Reminder voorleeswedstrijd op 11 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 2021 onze schoolkampioen aanmelden. 

 

De eerste ronde van de voorleeswedstrijd wordt door ons zelf 

georganiseerd op donderdagmiddag 11 november om 12.30 uur in 

het speellokaal van CBS de Skutslús. 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. Vandaar ook dat 

wij per groep een aantal prijzen beschikbaar stellen, maar een leerling uit groep 7 en 8 wordt 

uitgekozen als schoolkampioen. 

 

http://www.techniekstastbaar.nl/
http://www.kei.college/


In januari/februari 2022 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 komen door de voorleeswedstrijd te vervallen. 

Ouders zijn welkom, tenzij de regering volgende week met nieuwe coronamaatregelen komt die 

gevolgen hebben voor het basisonderwijs. 

 

 

Sinterklaas en Kerst 

We zijn al weer druk bezig met het voorbereiden van 

beide feesten. Sinterklaas valt dit jaar op een zondag. Op 

school vieren we het op vrijdag 3 december met de 

kinderen. Rond 8.45 uur verwachten we de Sint en een 

roetveeg Piet op het schoolplein. Verdere details volgen 

in de toelichting van december.  

 

Ook over de invulling van het Kerstfeest kunnen we u dan meer vertellen. Het is al wel goed om er 

rekening mee te houden dat de datum van ons Kerstfeest is verschoven van donderdagavond 23 

december naar dinsdagavond 21 december in verband met de beschikbaarheid van Auke Willem 

Kampen, die een bijdrage zal leveren aan het programma. 

 

De kerst workshops worden gehouden op maandagmiddag 20 december vanaf 12.30 uur. 

 

 

 

 

Alvast noteren: 

Vrijdag 3 december  - Sinterklaas op school 

Maandag 20 december - Creatieve kerstworkshops 
Dinsdag 21 december  - Kerstviering  

Donderdag 23 december - Digitale schoolkrant 

Vrijdag 24 december  - Extra vrije dag 

 

Maandag 27 december - Vrijdag 7 januari 2022 Kerstvakantie 

 

 

 
 
Notulen MZR-vergadering CBS de Skutslús   woensdag 29 september 2021 
Tijd: 13.00 uur 
Waar: op school de Skutslús 
Aanwezig: Anita, Sjoerdtje, Auke, Ittje (laatste keer), Eveline(vz.), Pieter 
 
1. Opening 
 
2. NPO gelden 
Direct na de zomervakantie hebben wij bij de GMR de vraag neergelegd met betrekking tot de 15% 
van NPO-gelden die iedere school binnen Nijegaast moet afstaan aan de stichting. Vanuit de GMR 
hebben wij hier helaas nog geen antwoord op ontvangen. Ook Pieter kan ons tijdens de vergadering 



niet in grote lijnen aangeven waar de 15% voor gebruikt gaat worden. Pieter gaat nog een keer bij 
Rika informeren of zij ons in grote lijnen kan en wil aangeven waar de 15% voor gebruikt gaat worden 
binnen de stichting.  
 
O.a. onderwijsassistente Rina Haantjes is via de NPO-gelden twee ochtenden bij ons op school en dit 
wordt door de leerkrachten als zeer plezierig ervaren. 
Omdat IB-er Marije pas na voorjaarsvakantie 2 uren extra krijgt, omdat zij zich als nieuwe IB-er eerst 
moet bewijzen, is er besloten om het gedeelte dat niet voor de extra uren van Marije gebruikt wordt, 
te gebruiken voor de extra werkzaamheden van Geertsje. De duo partner van Geertsje, Lisa Walstra, 
is beginnend leerkracht en moet nog leren om alle plannen e.d. voor groep 7 en 8 te schrijven.  
Daarom komt dat dit jaar hoofdzakelijk op Geertsje neer. Hier komt in groep 7 en 8 best veel bij 
kijken. 
 
3. Leerkrachten groep 7 en 8 
Juf Geertsje komt vanaf 1 oktober weer terug bij groep 7 en 8. Fijn dat haar gezondheid dit weer 
toelaat. Juf Femke is vrijdag 1 oktober voor het laatst op school. Juf Lisa blijft sowieso tot aan de 
kerstvakantie voor groep 7 en 8 staan. Het is op dit moment erg lastig om ziekte e.d. op te vullen. De 
pool met invalkrachten is erg klein en ook via het uitzendbureau zijn er weinig leerkrachten 
beschikbaar.  
De dagen van juf Geertsje zijn vanaf oktober maandag, dinsdag en vrijdag en juf Lisa staat op 
woensdag en donderdag voor de groep.  
 
4. Opvang 
Er is onder de ouders van de leerlingen bij ons op school te weinig animo om een commerciële BSO 
op te zetten. Wel komt er steeds meer vraag naar BSO of een gastouder. Vooral bij de ouders van 
nieuwe leerlingen en ouders met kinderen die nieuw in Stavoren komen wonen. Bij de nieuwsbrief 
van oktober komt een oproepje of er ouders geïnteresseerd zijn om gastouder te worden. Verder 
heeft Eveline contact gehad met Judith Mulder. Zij vangt sinds kort kinderen bij haar thuis op. Dit 
doet ze op de donderdag en vrijdag. Heel misschien wil ze het uitbreiden met de woensdag. Ze mag 
bij haar thuis 6 kinderen opvangen. Dit is fijn om te weten als school. Als ouders de vraag hebben, 
kunnen we Judith haar naam noemen.  
 
5. Corona  
Gelukkig worden de corona maatregelen steeds verder versoepeld en kan er weer zo goed als  
‘normaal’ les worden gegeven op school. Ouders zijn weer welkom op school, binnenkort is er ook de 
tafeltjesavond. De workshops op de vrijdagmiddag zijn weer opgestart en de vermenging van de 
groepen is weer toegestaan.  
 
6. Notulen vorige vergadering 
Deze zijn akkoord. 
 
7. Ingekomen stukken 
Op 17 november is er een MR-overleg met alle MR-en binnen de stichting. Dit valt samen met de 
geplande ouderavond op school. We kijken nog even of wie hier naar toegaan.  Ook wordt er weer 
een cursus aangeboden. Ittje stuurt voor de laatste keer de mail hierover nog aan ons door.  
 
8. Taakverdeling binnen de MR 
We besluiten dat Auke het secretariaat op zich neemt en dat Eveline voorzitter blijft.  
 
9. Jaarplanning  
We stellen met z’n allen de jaarplanning vast. Er spelen op dit moment geen grote dingen die extra 
aandacht nodig hebben.  



 
10. Vergaderrooster  
Het is lastig om het vergaderrooster al voor het hele jaar vast te leggen. De volgende vergadering 
komen we hier op terug.   
 
10. Rondvraag  
 Er zijn geen vragen voor de rondvraag 
 
11. Volgende vergadering 
Woensdag 17 november om 13.15 uur op school 
 
Punten voor de volgende vergadering (vanuit de jaarplanner): 

November 

Vaststellen jaarverslag (opvragen bij Pieter) 

Schoolbegroting (opvragen bij Pieter) 

Begroting schoolfonds indienen (instemming) 

Vaststellen ouderbijdrage (instemming) 

Flyer / poster Open Dag nieuwe leerlingen februari 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


