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NIEUWSBRIEF November/December 2021
Inrichting

3 december
Sinterklaasfeest
24 december
Zwemmen (onder voorbehoud)

Afgelopen weken is er een flinke metamorfose
geweest in de school. Op het lesplein zijn er
leuke treinbank zitjes geplaatst om heerlijk te
kunnen lezen en werken. Ook is de teamkamer, de IB-kamer en de directiekamer opnieuw
ingericht. We zijn er ontzettend blij mee!

Start kerstvakantie
24 januari

Thema Blink

Start midden toetsen IEP

Ons thema deze periode een overkoepelende titel, dat is “ Echt Nederland” We
werken aan dit thema vanaf de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie. De overkoepelende titel is vervolgens verdeeld over de groepen in deze

7 Februari
Start schoolverwijzingsgesprekken
groep 8

sub thema’s:

10 februari

Groep 1/2 “Herfst in Nederland”

studiemiddag,

Groep 3/4 “gezellige tradities” Als de dagen donker worden eten we erwtensoep en
pepernoten en vieren we sint en kerst, maar waarom eigenlijk ?

Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur
vrij.
21 februari
Start voorjaarsvakantie

Groep 5/6 “Ik hou van Holland” wat is typisch Nederlands, welke beeld hebben we
daarvan en klopt dit wel ?
Groep 7/8 “Stem op mijn partij” Wie is de baas in ons land en hoe is dat geregeld,
wat vind jij belangrijk|?

Vervangingen
Quarantaines, ziek zijn, zieke huisgenoten, een behoorlijke hoeveelheid aan situaties waarin er soms geen leerkrachten beschikbaar zijn voor een groep. De echte
winter moet nog starten en toch ondervinden ook wij hier nu al hinder van. We
streven er naar het zoveel mogelijk intern op te lossen door de lespleinleerkracht in
te zetten bij ziekte van een andere leerkracht. Echter op woensdag en vrijdag is dit
al niet haalbaar, er is dan geen lespleinleerkracht en bovendien is groep 3/4 altijd al
opgesplitst op deze 2 dagen. Daarnaast betekent dit dat alle zorg en extra instructies die we normaal inplannen op het lesplein komen te vervallen. Het blijft dus
schipperen in deze situaties. Alle externen die er binnen Comprix nog beschikbaar
waren voor inval zijn momenteel bijna fulltime aan de slag overal met invallen.
Op dit moment is het bij ons nog redelijk rustig, toch kan het zo zijn dat er ook bij
ons situaties gaan ontstaan waarbij we noodgedwongen een klas naar huis moeten
sturen. Wanneer we het intern niet kunnen oplossen en er geen externe vervanger
beschikbaar is streven we er naar dit de avond ervoor ( bij noodsituaties op de dag
zelf, maar ruim voor half 8 ) naar u te communiceren.

Dinsdag Muziekdag op de Skâns
Elke week heeft groep 1 t/m 8 les van juf Hinke. Ze gaat alle klassen bij langs en leert de leerlingen
mooie liedjes passend bij het thema en de tijd en laat hen ervaring opdoen met allerlei muziekinstrumenten. Daarnaast krijgt groep 3 t/m 8 elke week les van een muziekdocent IMV. Op dit moment
heeft groep 3/4 keyboard les en groep 7/8 gitaarles. De lessen koperblazen van groep 5/6 zijn inmiddels afgerond. Muziek maken met elkaar is niet alleen maar heel gezellig, het draagt ook bij aan de
brede ontwikkeling van leerlingen.
Het maken van muziek draagt bij aan de emotionele intelligentie van kinderen en het stimuleert hun creatieve activiteit, motoriek, sociale vaardigheden en schoolprestaties.
_Erik Scherder_ hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit.

Klanbordgroep Profileren
Een poosje geleden op de zakelijke ouderavond spraken we, naar aanleiding van het
jaarverslag van de MR, over onderwerpen zoals; zichtbaarheid van de school in de
omgeving, aanwas nieuwe leerlingen en profileren. Een onderwerp wat we als school
2 jaar geleden al meer wilden oppakken toen Corona roet in het eten gooide en de
focus moest komen te liggen op hele andere zaken.
Als team zijn we gestart met het maken van een profielschets. Door middel van het
inhoudelijk vullen van 6 verschillende onderdelen volgt er een profielschets. In deze
schets vindt u straks terug waar we voor staan en waaruit dat blijkt.
Op de Skâns wordt er al jaren gewerkt vanuit een heldere visie op onderwijs en leerlingen. Echter is dit voor ons gevoel nog te
weinig zichtbaar. Voor de schets is het uiteraard belangrijk om beeld van de Skâns te krijgen vanuit verschillende gezichtspunten.
Graag roepen we uw hulp in bij het in kaart brengen van ons schoolprofiel. Wij hebben een beeld van wat wij nastreven maar
wordt dit ook zo ervaren door leerlingen en ouders bijvoorbeeld?
Belangrijk in ons onderzoek is het antwoord krijgen op vragen zoals;
-Wat zijn de hoogtepunten in het onderwijs op de Skâns?
-Welke belangrijke waarden moeten zeker blijven bewaard?
-Welke hoogtepunt is nog onderbelicht ?
-Wat heeft er voor gezorgd dat u ooit de keuze voor de Skâns heeft gemaakt?
Heel graag gaan we met een groepje ouders in gesprek hierover. Vindt u het leuk om hierin mee te praten en ons verder te
helpen dan kunt u dit aangeven bij de directeur of een van de leerkrachten. Mocht er veel belangstelling zijn dan zullen we
zorgen voor meerdere momenten.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil je kind graag op voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar
is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het fonds betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, scheenbeschermers en schoenen. Meld je bij intermediair Geerte
Kwant,
geerte@sportfryslan.nl of 06 - 57 04 01 51 en doe samen een aanvraag. Binnen 3 weken
weet je of de aanvraag is goedgekeurd en kan je jouw kind aanmelden bij de sportvereniging. Samen zorgen we er voor dat elk kind kan sporten!

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan horen we het graag!
Vriendelijke groet,
Team de Skâns
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