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Stakingsdag 14 februari
Zoals u ongetwijfeld via de media al heeft gehoord zal er op woensdag 14 februari weer een staking
plaats vinden. Dit keer zal het om een estafette staking gaan.
Ook de leerkrachten van Dubelspan staken deze dag. Goed onderwijs is een zaak van ons allemaal, nu
maar ook zeker in de toekomst!
Deze dag stond al ingepland als “studiedag” dus de kinderen waren al vrij.
De studiedag voor OT4 gaat niet door maar zal in het teken van werkdrukverlichting staat. Deze dag
gaan de leerkrachten van Dubelspan bezig met administratieve werkzaamheden.

Griepgolf
Ook deze winter was er weer een flinke griepgolf. Vele leerlingen lagen plat en voelden zich niet lekker
wat soms resulteerde in vele lege tafeltjes in de klas.
En ook onder de leerkrachten heeft de griep toegeslagen. Gelukkig was meester Enno, ondanks zijn
hoge leeftijd, bereid om voor de klas te staan omdat er geen andere invaller beschikbaar was.
Gelukkig is (bijna) iedereen weer fit en hopen we dat de griep voorlopig niet terug zal keren.

LeerlingVolgSysteem-toetsen
In week 4,5 en 6 (22 januari- 8 februari) hebben de halfjaarlijkse toetsen voor groep 1 t/m 8 weer plaats
gevonden. De kinderen zijn getoetst op het gebied van Rekenen/Wiskunde, Begrijpend Lezen en
Technisch Lezen.
De resultaten zullen met u besproken worden, samen met de overige resultaten tot nu toe, in een
voortgangsgesprek. Voor deze gesprekken krijgt u binnenkort een uitnodiging.
Reports
On Monday, February 19 and Tuesday, February 20, the report talks will take place again. The children
will receive their reports on Wednesday 21 February.
(If you have any reports at home, would you like to send them to school as soon as possible?)
Schoolschaatsen
Zoals ieder jaar gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 ook dit jaar weer meedoen aan het
schoolschaatsen. De kinderen krijgen 5 weken achter elkaar les op de ijsbaan in Leeuwarden. De lessen
zullen plaats vinden op 7 feb, 21 feb, 7 maart, 14 maart en 21 maart.
Kinderen die zelf schaatsen thuis hebben, mogen natuurlijk op hun eigen schaatsen meedoen aan deze
les.
Het huren van alle soorten schaatsen is mogelijk voor slechts € 2,- per paar per les; dit dient wel ter
plaatse contant te worden afgerekend.
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Schoolreisjes.
Het duurt nog even maar de leerkrachten zijn al druk bezig met het organiseren van de schoolreisjes.
Een leuke dag waar veel kinderen naar uitkijken. Groep 3/4/5 gaat op dinsdag 3 juli op schoolreisje en
groep 1 en 2 gaan op dinsdag 26 juni op schoolreisje. Net als vorig jaar gaan we samen met de kinderen
van de scholen uit Wiuwert en Easterwierrum. Meer informatie volgt natuurlijk nog, maar u kunt deze
data vast in uw agenda schrijven.

Workshop Percussie met Afrikaanse slag
Vanuit het cultuurmenu Litt’s Grutsk weze kunnen wij verschillende lessen/workshops aan vragen. Dit
jaar hebben wij gekozen voor de workshop Percussie met Afrikaanse slag.
Deze workshop zal plaats vinden op dinsdag 10 april en is geschikt voor alle groepen.
Deze ochtend zal er een djembé docent langskomen om de workshop te verzorgen.

Kalender
Datum
Woensdag 14 feb

stakingsdag, alle kinderen vrij

Ma 19 feb, di 20 feb
Woe 21 feb
Ma 22 feb

rapportgesprekken
rapporten mee naar huis
excursie gr 3 t/m 6 Fries Scheepvaart Museum
thema: Woest water
voorjaarsvakantie
zakelijke ouderavond (uitnodiging volgt)
workshop percussie met Afrikaanse slag (alle groepen)

Ma 26 feb t/m vrij 2 maart
Woe 7 maart
Di 10 april

