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Nieuwe leerling.
Hiep hiep hoera Joris Ganzevoort is 4 jaar! Op 1 juni was Joris jarig dus hij mag nu iedere dag naar school
komen. Welkom Joris, wij hopen dat je een fijne, gezellige en leerzame tijd op Dûbelspan zult hebben.

Privacy binnen Gearhing.
Gearhing vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De wet
bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei
2018 van kracht geworden is, vormt het uitgangspunt van ons privacy beleid.
In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het privacy protocol aan te passen, een
nieuw privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.
Uiteraard kunnen we daarbij ook uw hulp gebruiken. Wanneer u zaken opvallen of wanneer u mee wilt
denken stellen we uw inbreng zeker op prijs.

Nieuw meubilair.
Zoals de kinderen misschien al verteld hebben… er komt (deels) nieuw meubilair op Dûbelspan! Dit
nieuwe meubilair bestaat uit tafeltjes/stoelen voor de leerlingen, bureaus en een aantal kasten.
Een poos geleden hebben de kinderen al even mogen “proef zitten” op een aantal verschillende stoelen
om te kijken welke type stoel/tafel nu echt het aller beste is.
In de laatste schoolweek zal het meubilair geleverd worden.
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Workshop Percussion with African battle
On Tuesday 22 may all children participated in the workshop Percussion with African battle. The
workshop was given by a real djembe teacher. For most of the children it was a whole new experience
but they really enjoyed the workshop!

Meester en juffen dag/ e-lab
Tiisdei 29 maaie ha we op de “meester-en juffendag”in besite brocht oan it e-lab yn Aldskoat.
De bern binne aktyf dwaande west mei fersktate ICT tapassingen,sa as it programearen fan in Bee-Bot
en/of in Blue-Bot. Dit is in robot yn de foarm fan in bij, dy’t sa ynsteld wurde kin dat er in parkoers ôfleit
sûnder ûnderweis ûngemakken te meitsjen.
Ek koene se mei in 3D bril op ôfreizgje nei in skyn-werklikheid, mei in Leap Motion wurkje(in kompjûter
dy’t opdrachten útfiert oan de hân fan apparaten dy’t de bewegingen fan de hannen neidocht), op de
foto mei in sels keazen eftergrûn(green screen) en allerhande opdrachten mei de tablet dwaan.
It wie in slagge moarn, dy’t sawol learsum as útdaagjend en leuk wie. (mear ynformaasje oer it E-lab
kinne jo fine op www.elabclc.nl)
Schoolreisjes
Op woensdag 20 juni gaan de kinderen van groep 1-2 met de auto op schoolreisje naar Sanjesfertier in
Veenwouden.
Ook dit jaar is het schoolreisje weer gezamenlijk met de kleuters van de Fôlefinne (Easterwierrum) en
Pikeloer (Wiuwert).
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De kinderen van groep 3 t/m groep 8 gaan op dinsdag 3 juli met de bus op schoolreisje naar Ponypark
Slagharen. Ook zij gaan dit jaar weer gezamenlijk met de leerlingen uit Easterwierrum en Wiuwert.
U krijgt binnenkort meer informatie over de praktische zaken.
Nieuws uit de werkgroep “andere schooltijden”.
Maandag 11 juni is de werkgroep bij elkaar gekomen om de vragen die tijdens de voorlichtingsavond
binnen zijn gekomen door te nemen. De volgende vragen zijn binnen gekomen:
- Hoelang zijn de lunchpauzes per groep?
- Is er toezicht tijdens de pauzes?
- Is er een mogelijkheid tot warm eten tijdens de lunchpauze?
- Hoe zien de pauzes eruit? Zal er een activiteit aangeboden worden (leertijd) of is het echt pauze
en hebben de kinderen ook “chill/relax” tijd?
- Is er de mogelijkheid tot een BSO met eventueel verschillende (sport)activiteiten?
- Wat zouden eventueel de kosten van een BSO zijn?
- Staat wij open om samen te werken met gastouders of een andere BSO?
- Hoe organiseren wij de pauzes voor de leerkrachten?
De komende periode gaan de leden van de werkgroep contact opnemen met andere scholen om
daar een bezoek te brengen en informatie in te winnen. Ook zullen er gesprekken plaatsvinden
met de gastouders uit het dorp en een BSO organisatie.
De eerst volgende vergadering van de werkgroep zal plaatsvinden op maandag 24 september.

Kalender
Datum
Wo 20 juni
Do 21 juni
Vr 22 juni

schoolreisje groep 1-2
’s middags zwemmen gr 3-8
kuiertocht ‘s avonds

Di 3 juli

schoolreis gr 3 t/m gr 8

Za 14 juli
Do 19 juli
Week 25+26
Week 28

ophalen oud papier
’s ochtends merke spelletjes en aansluitend vakantie
cito toetsen
voortgangsgesprekken

