Toelichting bij de maandkalender van september 2021

Aanwezigheid Pieter:
Donderdag 2 september
Dinsdag 7 september
Woensdag 8 september
Dinsdag 14 september
Donderdag 16 september
Maandag 20 september
Woensdag 22 september
Dinsdag 28 september
Donderdag 30 september

Start nieuwe schooljaar
De eerste schoolweek zit er op. Voor iedereen was het weer even wennen, maar inmiddels zitten we
met z’n allen al weer aardig in het ritme.
We hebben geen schoonmaakavond gehouden in verband met het nieuwe corona protocol van de PO
Raad. De ramen zijn door het schoonmaakbedrijf gedaan en ook buiten is het plein op orde door de
werkzaamheden van conciërge Geert Talsma.
We hopen dit schooljaar weer een ouderavond te kunnen organiseren, maar alles is afhankelijk van de
corona-ontwikkelingen in het najaar.
Met de start van het nieuwe schooljaar is het belangrijk dat alle oudergegevens weer even worden
gecontroleerd. Zijn er bij jullie wijzigingen in emailadressen of telefoonnummers, willen jullie dit dan
doorgeven aan Lienke, zodat zij de schooladministratie weer kan bijwerken. Lienke is elke donderdag
een dagdeel aanwezig in het kamertje links bovenaan de trap. Maar een mailtje naar
l.boot@nijegaast.nl is ook voldoende.
Ook als jullie de toestemmingsverklaring ten aanzien van de privacy (gebruik van foto’s en
videobeelden) van jullie kind willen aanpassen, dan kunnen jullie dit doorgeven aan Lienke.
De luizencontrole is nog niet geweest en kan door het huidige
coronaprotocol ook niet doorgaan. We willen jullie met klem
vragen thuis alert te blijven op de ongewenste bezoekers en met

regelmaat de hoofdhuid van jullie kind te controleren. Mochten jullie luizen constateren, meld het dan
op school.
Zodra het weer kan, nemen we contact op met de luizenmoeders om een afspraak voor controle op
school te maken.
De Plusklas start weer live! Na maanden van online les mogen de leerlingen weer in de Plusklas
komen om met juf Gerda de draad weer op te pakken van het met elkaar leren. Daar zijn we allemaal
heel blij mee.
Op de Skutslús werken we voorlopig tot 1 oktober met de volgende groepsindeling :

Groep

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Juf Anja

Juf Anja

Juf Anja

Woensdag
Juf Henderika en
juf Anja
Juf Anita

Groep 1 en 2

Juf Henderika

Juf Henderika

Groep 3 en 4

Juf Anja

Juf Anita

Juf Anita

Groep 5 en 6

Meester Ayelt

Juf Sjoerdtje

Juf Sjoerdtje

Juf Sjoerdtje

Juf Sjoerdtje

Groep 7 en 8

Juf Femke

Juf Femke

Juf Lisa

Juf Lisa

Juf Femke

Juf Gerda wordt, naast haar werkzaamheden voor de Plusklas, ingezet vanuit de werkdrukgelden om
andere leerkrachten te ontlasten en te helpen, dus de werkdruk te verminderen. De leerkracht van de
groep is dan wel aanwezig op school, maar kan andere schoolzaken gaan doen zoals kindgesprekken
voeren, administratie bijwerken, lesvoorbereidingen doen enz.
Juf Roelofje is er op vrijdag voor administratieve taken en assisteert bij de workshops op de
vrijdagmiddag. Juf Rina is onderwijsassistente en is aanwezig op dinsdag en donderdag. Zij is dan het
extra paar handen in alle groepen.

Gymnastiek
In groep 3 krijgen de leerlingen voor het eerst gymnastiekles. Elke dinsdag en donderdag hebben
groepen 3 t/m 8 gym. Op dinsdag geeft meester Tammo les aan de leerlingen in de Kaap. Dit zijn dan
vooral toestellessen. Op donderdag geven de leerkrachten zelf spellessen. Op donderdagmiddag
organiseren de leerkrachten sportactiviteiten op het plein of oude voetbalveldje.
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.

Muziek groep 4 en 5
Edith Bakker van Kunstencentrum Atrium -STER muziek & onderwijs
gaat AMV-lessen geven aan groep 4 en 5. Eén keer in de twee weken op
donderdag van 13:45 - 14:30 uur, tot aan de kerstvakantie, krijgen de
leerlingen les van Edith in het speellokaal. Juf Anita blijft dan bij groep 3
en juf Sjoerdtje blijft bij groep 6.
Verder gaat Edith na schooltijd het programma Muziekmix doen (van
14:35 - 15:15 uur), maar dat hangt nog af van het aantal deelnemers.

Bibliotheek op school
We hebben jullie al in een eerdere nieuwsbrief verteld over onze intentie meer aandacht te gaan
besteden aan de leesbevordering van onze leerlingen. Dit doen we onder andere door de samenwerking
met de bibliotheek. Bibliotheek op school heeft samen met leesconsulente Ivenka Gerbrandy een heel
traject voor dit schooljaar uitgestippeld. Juf Ivenka start in september met haar voor te stellen aan de
leerlingen en begint met een boekpromotie over Annie M.G. Schmidt. Ook zal zij groepsbezoeken
afleggen waarbij ze extra aandacht zal besteden aan de Kinderboekenweek. We zullen jullie in de
nieuwsbrieven regelmatig bijpraten over de activiteiten.

Activiteitenkalender 2021-2022
Voor de zomervakantie hebben jullie van ons het jaar-activiteitenrooster 2021-2022 via mail gekregen.
Dit rooster is ook terug te vinden op de website van de school.

Schoolgids en nieuwe website
De schoolgids voor het jaar 2021-2022 kunnen jullie ook terugvinden op de
website www.nijegaast.nl/deskutslus onder het kopje Schoolinformatie.
Hebben jullie toch liever een papieren versie, dan kunnen jullie deze opvragen
bij Pieter.

GROEP 7 EN 8 OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE
Vanaf woensdag 29 september tot en met vrijdag 1 oktober 2020 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.
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.

Traktatie
We willen jullie er op wijzen dat i.v.m. corona jarige leerlingen wel mogen trakteren in hun groep,
maar dat de traktatie nog steeds voorverpakt moet zijn. Daarmee bedoelen we niet een zelfgemaakt
cup-cakeje of fruitspies in plasticfolie dat door jullie als ouder er omheen gedaan is. De traktatie moet
verpakt uit de winkel komen.

Startgesprekken
Vanaf week 36 (dus niet, zoals eerder vermeld, in week 35) krijgen jullie als ouder een uitnodiging
van de leerkracht van jullie kind voor een startgesprek.
In dit startgesprek kunnen jullie met jullie kind samen met de leerkracht afspraken maken over de
contactmomenten van het schooljaar 2021-2022. Wanneer spreken we elkaar, wat zijn de wensen en
de verwachtingen over en weer.
Jullie mogen tijdens het contactmoment in school komen en we willen jullie vragen zoveel mogelijk
gebruik te maken van de groepsingangen.
Juf Geertje houdt de startgesprekken met groep 7 en 8.

Verlofaanvraag
Elk schooljaar zijn er mensen die buiten de reguliere vakantiedagen extra verlof willen aanvragen voor
hun kind. De aanvraag voor extra verlof moet altijd bij Pieter worden gedaan. Een verlofaanvraagformulier moet dan worden ingevuld. Vervolgens kan hij dan beoordelen of de aanvraag kan worden
ingediend en goedgekeurd.
We willen jullie er op wijzen dat de regels van verlofaanvraag zijn aangescherpt. Op onze schoolsite
staat onder het kopje ‘vakantierooster’ ook het document Leerplicht Primair Onderwijs. Het is goed
om dit eerst door te nemen om te kijken of jullie kind in aanmerking komt voor een extra verlof.
Schoolreisje groep 1-8
Op dinsdag 14 september gaan we met groep 1 tot
en met 8 naar Sybrandy’s Speelpark te
Oudemirdum. We vertrekken om 8.30 uur van
school en zijn om 14.30 uur weer terug in
Stavoren.
Tussen de middag krijgen de kinderen van ons een
patatje, wat drinken en een ijsje.
Zelf een rugzakje meenemen met wat extra
broodjes, drinken en lekkers, een setje droge
kleren en een washandje is fijn!
Omdat dit schoolreisje EXTRA is, naast het reguliere schoolreisje dat gepland staat voor mei 2022,
kunnen we geen busvervoer financieren. We willen jullie als ouders vragen de kinderen naar
Oudemirdum te vervoeren en ook weer op te halen om 14.00 uur. Jullie mogen als chauffeur mee het
park in, maar zullen dan zelf het entreekaartje moeten betalen.

Willen jullie ons helpen de leerlingen te brengen en te halen, geef dit dan door op het
inleverbriefje dat jullie kind aan het begin van volgende week mee naar huis krijgt.
Alvast bedankt namens heel veel blije kinderen😉
Alvast noteren
4 oktober
4 oktober
12 oktober
14 oktober
18-22 oktober
25-29 oktober
29 oktober

Dierendag
Start Kinderboekenweek
Studiemiddag team – Alle lln. vrij
om 12.00 uur
Tafeltjesmiddag - onder voorbehoud
Herfstvakantie
10 min. gesprekken facultatief
Studiedag Team – lln. vrij

