
Toelichting bij de maandkalender van september 2018 

 
 

Start nieuwe schooljaar 
De eerste schoolweek zit er op. Voor iedereen was het weer even wennen, maar inmiddels zijn we met 

z’n allen al weer aardig in het ritme. 

 

Met de start van het nieuwe schooljaar is het belangrijk dat alle oudergegevens weer even worden 

gecontroleerd. Zijn er bij u wijzigingen in emailadressen of telefoonnummers, wilt u dit dan 

doorgeven aan Lienke, zodat zij de schooladministratie weer kan bijwerken. Lienke is bijna elke 

donderdag aanwezig in het kamertje links bovenaan de trap. Maar een mailtje naar 

l.boot@nijegaast.nl is ook voldoende.  

 

De eerste luizencontrole is weer geweest en is goed verlopen: er zijn geen luizen of neten 

geconstateerd. De eerste woensdag na elke vakantie zal er opnieuw worden gecontroleerd. Dus de 

eerstvolgende keer is woensdag 31 oktober. 

 

Op de Skutslús werken we met de volgende groepsindeling : 

 
 Juf Immertje Juf Immertje Juf Henderika Juf Henderika Juf Henderika 

 Juf José Juf José Juf Anita Juf Anita Juf Anita 

 Juf Lienke Juf Lienke Juf Sjoerdtje Juf Sjoerdtje Juf Sjoerdtje 

 Juf Geertje Juf Baudina Juf Baudina Juf Baudina Juf Geertje 
Opm. Juf Anja  2 

dagen in gr 4 
     

 

Omdat we in groep 3-4 starten met een nieuwe methode voor Veilig Leren lezen èn een nieuwe taal- 

en spellingsmethode hebben we ervoor gekozen de combinatie op twee dagen te splitsen. Juf Anja 



geeft op die twee dagen les aan groep 4: op maandag en donderdag. Juf José en juf Anita geven dan 

les aan groep 3.  

De schooltijden voor de groepen ziet er als volgt uit: 

 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat groep 1 en 2 dus donderdagmiddag ook naar school! 

 

In groep 3 gaan de leerlingen voor het eerst naar de Kaap voor hun gymnastieklessen. Elke maandag 

en donderdag hebben groepen 3 t/m 8 gym. Maandag geven de juffen toestel-lessen en donderdag 

spel-lessen. Voor deze gymlessen is het nodig dat uw kind een aparte gymtas meeneemt naar school 

met daarin een sportbroekje, een T-shirt en sportschoenen met witte zolen die niet buiten worden 

gebruikt. 

De ervaring leert ons dat vooral met de opstart van het nieuwe schooljaar de gymkleding van de 

kinderen nog niet op orde is. De schoenen zijn te klein geworden, de gymtas is nog niet compleet. We 

hopen dat u er extra op wilt letten, zodat we een goede sportieve start kunnen maken. 

 

Ouderbetrokkenheid 

Maandagavond 10 september is de vervolgavond Ouderbetrokkenheid. Een aantal leerkrachten en 

ouders gaan zich samen buigen over de aandachtspunten die tijdens de vorige bijeenkomst naar voren 

kwamen. 

 

Start Plusklas 
Op dinsdag 11 september en woensdag 12 september start juf Gerda weer met de lessen aan de 

Plusklas. Juf Gerda heeft alles weer tip top in orde en heet alle Plusklas leerlingen dan ook weer van 

harte welkom! 

 

Helpende handen 
Binnenkort krijgt u weer het jaarlijkse briefje met de vraag voor welke activiteiten u wilt inschrijven 

om ons te ondersteunen. Hierbij moet u denken aan hulp bij diverse activiteiten zoals hulp bij de 

themaweken, hulp bij activiteiten enz.  

 

Activiteitenkalender 
Binnenkort krijgt u van ons een overzicht van de belangrijkste activiteiten die dit nieuwe schooljaar 

2018-2019 gaan plaatsvinden zodat u deze dagen vast in uw eigen planning en agenda kunt zetten. 

 

Informatieavond voor ouders van groep 1, 2 en 3 



Donderdagavond 20 september is er voor de ouders van de leerlingen van groep 1, 2 en 3 een 

informatieavond. Een mooi moment om even te kijken in de klas van uw kind en om even kennis te 

maken met zijn/haar leerkracht(en).  

De ouders van groep 1 en 2 worden van 19.15 uur tot 20.00 uur verwacht in het kleuterlokaal. 

De ouders van groep 3 worden van 20.00 uur tot 20.45 uur verwacht in het lokaal van groep 3-4. 

 

Voor de ouders van de leerlingen van groep 4 tot en met 8 is er geen speciale informatieavond. Wel 

organiseren wij op 18 oktober een tafeltjesavond voor de ouders van alle leerlingen.  

 

Ouders die toch even kennis willen maken met de nieuwe leerkracht of even willen praten met de 

(nieuwe) leerkracht over hun kind(eren), kunnen gebruik maken van de facultatieve 10 minuten 

gesprekken op donderdagavond 1 november. In de gemeenschapsruimte kunt u zich in oktober 

aanmelden op de intekenlijst. 

 

Schoolgids en nieuwe website 
De schoolgids voor het jaar 2018-2019 kunt u terugvinden op de website van 

Nije Gaast www.nijegaast.nl/deskutslus onder het kopje Schoolinformatie. 

Heeft u toch liever een papieren versie, dan kunt u deze opvragen bij Pieter. 

 

 

 

Schoonmaakavond buiten 

Donderdagavond 6 september staat de eerste schoonmaakavond gepland. 

U heeft het rooster via de mail ontvangen. We starten om 19.00 uur. Het is 

de bedoeling dat we BUITEN aan het werk gaan: onkruid verwijderen (het 

plein is met een azijnoplossing bespoten door Geert), plantenbakken 

onkruidvrij maken, ramen wassen van de lokalen aan de buitenkant, 

houtwerk spinvrij maken enz. 

OPMERKING: de ramen van het voorportaal mogen niet worden 

gewassen omdat het folie dat er op is aangebracht op sommige 

plekken al weer loslaat. Hier moet eerst iets aan gebeuren. 

 

 

GROEP 7 EN 8 OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE 

Vanaf woensdag 26 september tot en met vrijdag 5 oktober 2018 gaan kinderen uit groep 7 en 8 van 

ruim 5.000 basisscholen op pad om kinderpostzegels, kaarten en kinderpleisters te verkopen. Dit jaar 

doen onze kinderen uit groep 7 en 8 ook weer mee. Met de opbrengst van de actie krijgen kwetsbare 

kinderen in Nederland en ontwikkelingslanden kansen op een betere toekomst.  

 

Over Stichting Kinderpostzegels:    

Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de 

Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat 

andere kinderen het beter krijgen. En dat al generaties lang. De 

Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de 

wereld. Daar mogen we best trots op zijn. Bijna 200.000 kinderen uit de 

hoogste groepen van het basisonderwijs leren op deze manier om iets over te hebben voor een ander. 

Naast leerzaam is de actie ook vooral erg leuk.  

 
Fietsenhok 

Bij de start van het nieuwe schooljaar is het goed om weer even te wijzen op het gebruik van het 

fietsenhok. Ook voor de nieuwe ouders is dat goed om te weten. 

We hebben op school de afspraak dat alleen de kinderen die buiten de bebouwde kom wonen op de 

fiets mogen komen. Kinderen die toch op de fiets willen komen i.v.m. met een afspraak met een 

vriendje of een andere reden, moeten dit vooraf even met de leerkracht overleggen. 

http://www.nijegaast.nl/deskutslus


Nu komen er kinderen, die dichtbij wonen, zelfs op de skelter naar school en bezetten zo het 

fietsenhok onnodig. Laten we er met elkaar weer even alert op zijn zodat het fietsenhok ook weer kan 

worden gebruikt waar het voor is bedoeld. 

Nu ook de kinderen uit Molkwerum op de fiets komen is het fietsenhok eigenlijk te klein geworden. 

Over een eventuele uitbreiding/aanpassing zullen we overleg moeten voeren met Lourens Bijlsma van 

onderhoud van Nije Gaast. Dus: wordt vervolgd. 

 

 

School van de week 
Ook in het laatste jaar van zwembad de Rolpeal, starten ze 

nog een keer de actie “School van de Week” zwemmen. 

  

Wat houd “School van de Week” in? 

Als de basisschool van uw kinderen tot “School van de 

Week” is benoemd, mogen alle kinderen op vertoon van een 

“School van de Weekkaartje” komen zwemmen in zwembad 

de Rolpeal in Workum. 

Dit kan op vrijdagavond tussen 19:00 uur en 20:30 uur voor een gereduceerd tarief van € 2,-. 

Kinderen die niet in het bezit zijn van een A diploma, kunnen onder begeleiding van een betalende, 

meezwemmende volwassene komen zwemmen. 

Natuurlijk kunnen kinderen op vrijdagavond ook gewoon komen zwemmen, als hun school niet aan de 

beurt is, alleen dan betalen ze wel het gewone tarief, € 3,30 

Er is de hele avond voldoende toezicht en begeleiding om de kinderen in de gaten te houden en ze een 

geweldige avond in het zwembad te bezorgen. 

  
“School van de Week” is een initiatief dat buiten schooltijd plaats vindt. Wij zijn als school niet bij 

deze avond betrokken, we delen alleen de toegangskaarten uit. 

  

Hoe weet u wanneer uw bassischool “School van de Week” is? 
Voor het hele seizoen is een planning gemaakt die u als bijlage bij de mail ontvangt. Zo weet u 

wanneer de school van uw zoon/dochter aan de beurt is. 

  

School van het jaar! 
Dit seizoen is iedere school 2 x  “School van de Week”. Het aantal kinderen wat komt zwemmen van 

elke school wordt bijgehouden. Aan het einde van het seizoen weet de Rolpeal hoeveel kinderen van 

de basisschool zijn komen zwemmen. De eindstand wordt bijgehouden in percentages. Voor de 

einduitslag maakt het niet uit of de school veel of weinig leerlingen telt. 

  

Het zwembad vergelijkt het met alle deelnemende basisscholen en wie weet mag onze basisschool 

zich “School van het Jaar” noemen. En op vrijdag( datum wordt nog bekend gemaakt) mag de 

winnende school met alle leerlingen gratis komen vrij zwemmen. 

  

 

Alvast noteren 

3 oktober    Start Kinderboekenweek 

4 oktober    Dierendag 

18 oktober                           Tafeltjesavond  

22-26 oktober    Herfstvakantie 

31 oktober    Luizencontrole 

1 november     10 min. gesprekken facultatief 

 


