Nieuwsbrief
Boazum, 1 februari 2017

Beste ouders,
De eerste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
 Nieuwe leerling
 Oud papier
 Afsluiting project Alles-in-één
 Oudergesprekken
 Schoolschaatsen
 Zakelijke ouderavond

Nieuwe leerling
Vanaf januari zit Rayen Cirak bij ons op
school. Rayen is op 12 december 4 jaar
geworden en is na de kerstvakantie
begonnen in groep 1. Wij hopen dat je een
hele fijne tijd bij ons op school zult hebben,
Rayen! Aan de foto te zien, lukt dat tot nu
toe aardig.

Oud papier
Zaterdag 4 februari wordt het oud papier weer opgehaald, zoals u in een eerder mail ook heeft kunnen
lezen. Deze keer staan als chauffeurs ingedeeld:
- B. Jilderda en B. Tamminga (Boazum)
- M. Hemstra (Dearsum)
- J. Hoogland (Makkum)
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Afsluiting project Alles-in-één
Zoals u wellicht weet, zijn wij na de Kerstvakantie begonnen met de method Alles-in-één; een methode
voor thematisch onderwijs. Dit project ging over Nederland. Om te zien wat de kinderen hebben gedaan
en gemaakt tijdens dit project, bent u van harte welkom op woensdag 15 februari van 17.30 uur tot
18.00 uur op school.

Oudergesprekken
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief zijn de leerlingen druk bezig met het maken van
CITO-toetsen. Dat houdt dus ook in dat er binnenkort oudergesprekken gehouden zullen worden, om de
voortgang van uw kind(eren) met u te bespreken. Deze gesprekken zullen worden gehouden op
maandag 27 en dinsdag 28 februari. U ontvangt hier binnenkort een uitnodiging voor. Woensdag 1
maart krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.

Schoolschaatsen
Woensdag 15 februari gaat het jaarlijkse schoolschaatsen voor groep 5 t/m 8 weer van start. Ook dit jaar
gaan de kinderen in total 5 keer schaatsen in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Houdt u er rekening mee
dat het dragen van een muts en handschoenen verplicht is bij de schaatslessen? Wanneer uw kind(eren)
geen schaatsen heeft/hebben, kunt u deze ter plekke huren voor 2 euro per keer.

Datum zakelijke ouderavond
Zoals ieder jaar wordt er ook weer een zakelijke ouderavond georganiseerd. Op deze avond wordt het
jaarverslag van de Activiteitencommissie en de MR besproken, evenals de financiële stukken van de
Activiteitencommissie. Deze avond zal worden gehouden op woensdag 22 maart van 20.00 uur tot
(uiterlijk) 21.30 uur. U krijgt ruim van te voren de
stukken toegestuurd, waarna u eventuele vragen via de
mail kunt aangeven, zodat daar op de avond zelf
antwoord op gegeven kan worden. Wij hopen u
Er zijn op deze wereld drie
allemaal te zien op deze avond.

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

soorten mensen: mensen die wel
kunnen tellen en mensen die niet
kunnen tellen

