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Beste ouders,
Terwijl de herfst weer wat teruggekeerd lijkt en de temperaturen onder het niveau van de Kerstdagen
liggen is het weer tijd voor de nieuwsbrief van deze maand. In deze nieuwsbrief de volgende
onderwerpen:
 Nieuwe leerling
 Himmeldei
 Schoolreisje
 Koningspelen
 Buitengym
 4 mei-viering
 Vakantiebieb-app
 Bezoek boerderij Bakker
 Kalender

Nieuwe leerling
Vanaf afgelopen maand zit Frieda Nauta op onze school.
Wij hopen dat je een hele fijne tijd bij ons op school zult
hebben, Frieda!

Himmeldei
Woensdag 22 maart werd de jaarlijkse Himmeldei gehouden. De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben
enorm hun best gedaan om de omgeving van de school en het dorp schoon te maken. Dit blijkt niet
zonder resultaat geweest te zijn, want onze school heeft dit jaar de Himmelwike-bokaal gewonnen!.
Woensdag 19 april kwam
wethouder Bonnema op school
om de bokaal officieel te
overhandigen.
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Schoolreisje
Maandag 26 juni (het duurt nog even) gaan de leerlingen weer op schoolreisje. Groep 1 en 2 gaan met
de bus, gezamenlijk met de kleuters van Wiuwert en Easterwierrum, naar de Naturij in Drachten. Groep
3 t/m 8 gaan met de bus, gezamenlijk met groep 3 t/m 8 van Wiuwert en groep 3-4-5 van
Easterwierrum, naar natuurpark De Âlde Feannen in Earnewâld. U krijgt binnenkort bericht over de
kosten hiervan.

Koningspelen
Vrijdag 21 april worden op school weer de jaarlijkse Koningspelen gehouden. Zoals gebruikelijk beginnen
we de dag met een gezamenlijk ontbijt. De groepen 3, 4, 7 en 8 gaan die dag gewoon naar
Easterwierrum of Wiuwert.

Buitengym
Na de meivakantie gaan we voor de lessen gym weer naar buiten. Groep 4 t/m 8 moeten dan weer
gymschoenen en gymkleding mee die voor buiten geschikt zijn. Er wordt op maandagmiddag en
woensdagochtend buiten gegymd. Groep 3 gymt met groep 1 en 2 mee; zij zullen afwisselend in het
speelokaal en op het plein gymmen.

4 mei-viering
Ieder jaar op 4 mei wordt er bij het monument van Skillaerd een herdenking gehouden, waarbij
kinderen van een school uit de omgeving een krans leggen bij dit monument. Dit jaar zijn wij aan de
beurt. Van onze school zijn Ids Schaap, Fedde Visser en Ytsen Tamminga bereid gevonden om de krans
te dragen van de parkeerplaats in Mantgum naar het monument op Skillaerd. U bent van
harteuitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Vakantiebieb-app
Voor ouders die in de zomervakantie geen aparte koffer vol met boeken mee willen nemen is een ereader natuurlijk een uitkomst. Wist u dat u ook kinderboeken van de bieb op de e-reader kunt zetten?
Hiervoor heeft u de Vakantiebieb-app nodig. Deze is vanaf 1 juni te downloaden. Voor meer informatie
kunt u kijken op www.vakantiebieb.nl.

Bezoek boerderij Bakker
Donderdagmiddag 6 april gingen wij met groep 6,7,8 naar de boerderij van de Fam. Bakker. We gingen
fietsend naar de boerderij. Toen we daar kwamen was er net een koe aan het bevallen. We zagen toen
hoe het kalfje werd geboren. Boer Feike moest wel helpen met de bevalling. Nadat het kalfje was
geboren, kregen we een rondleiding door de boerderij. We zagen waar de kalfjes waren als ze nog maar
een paar dagen oud waren. We zagen ook waar de kalven verbleven als ze al een paar maanden oud
waren. Nadat we een rondleiding hadden gekregen, werden we in twee groepen gesplitst. Ons groepje
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kreeg eerst informatie over het melken. Eerst ging een hulp van de boer ons laten zien hoe je met de
hand moest melken. Helaas mochten we het niet proberen. Daarna gingen we naar de plek waar de
koeien normaal werden gemolken : de melkrobot. Dat is best een cool ding. Daarna gingen we naar een
soort machine waar de melk in bleef tot het werd opgehaald. Toen kregen we ook melk te proeven die
in de soort van machine zit. Dat proefde best lekker. Toen gingen de groepjes ruilen: wij gingen trekker
rijden en hun kregen die informatie. Terwijl een van ons aan het trekker rijden was, gingen de anderen
spelen in het hooi. Met de trekker moest je een soort van parcourtje doen over het erf. Gelukkig zat
Feike wel naast ons. Toen iedereen beide dingen had gedaan, gingen we naar binnen. Daar kregen we
wat drinken en een stukje koek. Daarna gingen we nog even bij de stier kijken. Nadat we dat hadden
gedaan, gingen we weer naar huis fietsen.
Hannah Nieuwenhuis gr.7

Kalender
Datum
vr 21 apr 2017
za 22 apr 2017 t/m zo 30 apr 2017
vr 5 mei 2017
za 20 mei 2017
do 25 mei 2017 t/m zo 28 mei 2017
za 3 jun 2017 t/m di 6 jun 2017

Koningsspelen, alle kinderen om 12.00 uur vrij
Meivakantie
Bevrijdingsdag, alle leerlingen vrij
Inzameling oud papier (Zie website voor indeling chauffeurs)
Hemelvaartweekeinde
Pinksterweekeinde. LET OP: ALLE LEERLINGEN DINSDAG
OOK VRIJ

Tot zover de nieuwsbrief van deze maand.
Het team van het Dûbelspan

Wie zijn eigen hout
hakt heeft het twee
keer warm.

