Nieuwsbrief
2019

januari

In nij jier!
As alderearste de bêste winsken foar 2018!
Nei in noflike desimber moanne mei Sinteklaas en it Krystfeest, kamen wy yn it nije jier.
Op moandei 8 desimber binne wy it nije jier úteinset mei in noflike Nijjiersdrank.
Wy hoopje dat elkenien in goeie fakânsje hie en klear is foar it nije jier.
Nieuwe leerlingen.
Wat zijn wij blij dat wij weer een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen op Dûbelspan! Douwe
Bakker is al druk aan het proefdraaien, op 23 januari zal hij zijn vierde verjaardag vieren! Bij Yesmin Cirak
mag op 12 februari de vlag uit want dan viert zij haar verjaardag en mag ze elke dag met haar grote
broer mee naar school. Hylke Jansen mag op 28 januari 4 kaarsjes uitblazen, hij komt ook al regelmatig
proefdraaien.
Maandag 21 januari
Op maandagmiddag 21 januari staat er een onderwijsbijeenkomst voor de leerkrachten op de planning.
Deze bijeenkomst zal na schooltijd plaats vinden maar i.v.m. de reistijd hiervan zullen Juf Irma en Juf
Afke eerder vertrekken.
Juf Nelie blijft eerst op school zodat de schooltijden gewoon het zelfde blijven, alle kinderen komen
gewoon 15.00u uit school
Studie-ochtend 6 februari
Woensdag 6 februari zijn alle leerlingen vrij vanwege een studie-ochtend.
LeerlingVolgSysteem-toetsen
In week 3,4 en 5 (14 januari t/m 31 januari) houden we weer de halfjaarlijkse toetsen voor groep 3t/m 8.
De kinderen worden getoetst op het gebied van Rekenen/Wiskunde, Begrijpend Lezen en Technisch
Lezen, spelling en woordenschat.
De resultaten zullen met u besproken worden, samen met de overige resultaten tot nu toe, in een
voortgangsgesprek.
Reports
On Tuesday , February 12 and Thursday, February 14, the report talks will take place again. The
childeren will receive their reports on Monday 11 February.
If you have any reports at home, would you like to send them to school as soon as possible?
Zakelijke ouderavond
Op woensdag 13 februari (20.00u) zal onze zakelijke ouderavond weer plaats vinden. U ontvangt hier
nog een officiële uitnodiging voor maar wij kunnen u alvast vertellen dat wij het o.a. over andere
schooltijden gaan hebben. Mis deze avond dus niet!
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Schoolschaatsen
De lessen van het schoolschaatsen zijn ondertussen van start gegaan. Het is ieder jaar weer een groot
succes. U kunt de foto’s uiteraard op klasbord bekijken. Hieronder nog even het rijschema voor de
komende lessen;
Woensdag 23 januari ‘19
Vertrek 8.25 uur
Fam de Jong (4)
Fam Nieuwenhuis (4)
Fam de Boer (4)
Fam Tamminga (4)
Juf Irma (4)
Woensdag 30 januari ‘19
Vertrek 8.25 uur
Opa van Liam o.v.b. (4)
Fam Tamminga (4)
Fam Jansen (4)
Karin Hoeksema (3)
Fam Hemstra (4)

Dinsdag 5 februari ‘19
Vertrek 8.25 uur
Fam de Jong (4)
Rindert van der Eems (4)
Fam Boonstra (4)
Fam Rijpma (4)
Karin Hoeksema (3)
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan graag zelf vervanging zoeken! Er zijn elke reis 17 leerlingen
en 1 leerkracht passagier.
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Kalender
Datum
Za 26 jan
Woe 6 feb
Ma 11 feb
Di 12 feb
Woe 13 feb
Do 14 feb
Ma 18 feb t/m vr 22 feb
Week 4 en 5
Maart

oud papier
studiedag team, alle leerlingen vrij
rapporten mee
voortgangsgesprekken
zakelijke ouderavond 20.00u
voortgangsgesprekken
voorjaarsvakantie
CITO toetsen (hierna volgende de adviesgesprekken gr 8)
leerlingen gr 8 inschrijven voortgezet onderwijs

