
Toelichting bij de maandkalender van oktober 2021 
 

Aanwezigheid Pieter in oktober: 
Pieter:       

Maandag 4 oktober   

Donderdag 7 oktober   

Dinsdag 12 oktober   

Donderdag 14 oktober 

Dinsdag 26 oktober 

Donderdag 28 oktober 

 

 

 

Dierendag 4 oktober 
Dit jaar valt dierendag op maandag. Op deze dag mogen 

kleine huisdieren worden meegenomen naar school. We 

denken hierbij aan cavia’s, konijnen en hamsters. Deze 

huisdieren mogen de hele dag op school blijven, mits ze in 

een goed afsluitbare kooi zitten. Andere huisdieren mogen tussen 8.30 uur en 9.00 uur ook komen, 

maar moeten dan na 9.00 uur weer worden opgehaald door jullie als ouders. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen in het eerste half uurtje van de dag bij elkaar in de groep kunnen 

kijken naar de meegebrachte huisdieren. Hebben jullie geen huisdieren dan is dat geen probleem: een 

lief knuffeldier is ook gezellig in de groep! 

 

Start KINDERBOEKENWEEK 
Dit jaar start de Kinderboekenweek op dinsdag 

5 oktober. 

 

De activiteiten die we in de groepen 

organiseren rond de Kinderboekenweek sluiten 

we af op de tafeltjesmiddag. 

 

Bette Westera schrijft het 

Kinderboekenweekgeschenk voor de 

67ste Kinderboekenweek en Mark Janssen 

maakt het Prentenboek van de 

Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek 

2021 staat in het teken van Worden wat je 

wil waarbij kinderen alle beroepen kunnen 

worden die ze willen en alvast kunnen dromen 

over later. De Kinderboekenweek is de 

grootste leesbevorderingscampagne voor 

kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel 

mogelijk kinderen te enthousiasmeren om 

boeken te lezen. De Kinderboekenweek vindt 

in 2021 plaats van 6 tot en met 17 oktober. 

Het Kinderboekenweekgeschenk wordt cadeau 

gedaan door de boekwinkel tijdens de 

Kinderboekenweek bij aankoop van ten minste € 12,50 aan kinderboeken. Het prentenboek is tijdens 

de Kinderboekenweek te koop voor € 7,25. 



Voor de tiende keer zal Kinderen voor Kinderen bij het thema van de Kinderboekenweek weer een 

passend lied uitbrengen, dat tevens de titelsong is van het gelijknamige nieuwe album. Speciaal tijdens 

de Kinderboekenweek 2021 zullen ook diverse hoofdconducteurs, machinisten en servicemedewerkers 

van NS  weer gaan voorlezen aan basisschoolleerlingen, en alle vragen over hun beroep 

beantwoorden. 

Verkleed.  
De leerlingen mogen dinsdag 5 oktober verkleed als hun (droom)beroep op 

school komen.  

Let op! Er is dinsdagmiddag wel normaal gymnastiek. 

 

 

 

 

 

Groep 7 en 8. 

Gelukkig is Geertje Dijkstra weer (bijna) helemaal hersteld. Dit betekent, dat zij vanaf volgende week 

maandag 4 oktober de taken van Femke de Jong gaat overnemen en weer gaat lesgeven in groep 7/ 8.  

Omdat Lisa Walstra niet beschikbaar is op dinsdag zal Geertje de komende maanden ook op dinsdag 

lesgeven in groep 7/8. 

 

Studiemiddag dinsdagmiddag 12 oktober. 

Alle leerlingen zijn dinsdagmiddag 12 oktober vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. een studiemiddag.  

 

Tafeltjesmiddag en facultatieve 10 minuten gesprekken 
Op donderdagmiddag 14 oktober staat de tafeltjesmiddag gepland op ons activiteitenrooster. 

De tafeltjesmiddag is van 16.30 uur – 18.00 uur. Jullie kunnen dan samen met jullie kind in de groep 

alle werkjes bekijken die zijn gemaakt in het kader van de Kinderboekenweek. Het is niet het 

geschikte moment om een gesprek over jullie kind met de leerkracht aan te knopen: dat kan beter op 

een ander moment of tijdens de facultatieve 10 minuten gesprekken in week 43 – van 25 tot en met 29 

oktober. De leerkracht maakt met jullie een afspraak voor deze facultatieve gesprekken als hij/zij vindt 

dat een gesprek gewenst is. Ook kunnen jullie zelf aangeven een gesprek op prijs te stellen. 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

Vooraankondiging:  

Voorleeswedstrijd op donderdagmiddag 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 

 

Herfstvakantie 

Van maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober 

zijn we vrij! 



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. 

 

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. 

. 

Parro 

In de bijlage van deze toelichting vinden jullie een handleiding voor het gebruik 

van ons ouderportaal Parro. Vooral voor de nieuwe ouders leek het ons goed om 

alle ins en outs van Parro nog eens op een rijtje te zetten. 

 

 

 

Schoolfruit  
Goed nieuws! Onze school is ingeloot voor het EU-

Schoolfruit- en groenteprogramma 2021-2022.  

Onze school krijgt 20 weken lang gratis fruit en groente 

geleverd voor de hele school! 

 

In week 46 starten de fruit- en groenteleveringen. We 

ontvangen de leveringen t/m week 16 van 2022 (20 t/m 

22 april). 

Op woensdag, donderdag en vrijdag is het dus vanaf 17 

november niet meer nodig om fruit aan uw kind mee te 

geven. Op maandag en dinsdag nemen de kinderen dan hun eigen pauze-hap mee. 

 

Trefwoord 
In oktober behandelen we de volgende thema’s tijdens de 

dagopeningen: 

Week 40 t/m 42/43 (wisselweek) (4 oktober t/m 29 oktober): Slim   

Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms 

meer nodig is dan alleen gezond verstand als het om levensvragen gaat.  

 Bijbel: Het leven van koning Salomo (1 Koningen 1 – 11).  

  

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).   

 

BuitenSchoolse Opvang 
Vorig schooljaar is er een enquête gehouden om de wens een Buitenschoolse Opvang te realiseren, te 

peilen bij jullie als ouders. Er was toen niet genoeg belangstelling om een BSO op te richten vanuit 

Nije Gaast. Nu is het zo dat er nog steeds wel ouders zijn die er toch graag gebruik van zouden willen 

maken. Ook ouders van nieuwe leerlingen op onze school en ouders die net in onze omgeving zijn 

komen wonen, geven aan dit te laten meewegen in hun beslissing om te kiezen voor onderwijs voor 

hun kind op de Skutslús of op een andere school in de omgeving. 

 



Onze vraag is nu of er inwoners van Stavoren en omgeving zijn, die zich zouden willen aanmelden als 

gastouder om dit ‘probleem’ te kunnen oplossen. Lijkt het u zelf leuk, of kent u iemand die dit zou 

willen doen: meld het ons via skutslus@nijegaast.nl! We kunnen dan vervolgens contact opnemen 

met deze persoon om een contact tot stand te brengen met het gastouderbureau. 

 

Op deze manier is het misschien toch mogelijk een BSO voor de Skutslús op te zetten. We kijken uit 

naar jullie reactie! 

 

 

Alvast noteren 

Woensdag 11 november  Voorleeswedstrijd 

Woensdag 17 november  Ouderavond 

Woensdag 17 november  Start levering schoolfruit 

Dinsdagavond 21 december  Kerstviering 

 

 


