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Even voorstellen …
Hallo allemaal,
Graag wil ik mezelf even voorstellen als nieuwe leerkracht op SBS Dûbelspan, in Boazum. Ik ben juf
Amanda Hoekstra. Mijn werkdagen zijn de maandag, dinsdag, woensdag in groep 6/7/8 en vrijdag in
groep 5/6. Na het afronden van de opleiding PABO, ben ik aan de slag gegaan als invalleerkracht binnen
de verschillende schoolbesturen in de omgeving. Hierdoor heb ik al gewerkt op veel verschillende
scholen binnen onze mooie provincie Friesland, vooral binnen de gemeente Heerenveen. Vanaf
afgelopen week ben ik nu dus 4 dagen werkzaam op Dûbelspan.
Ik ben zesentwintig jaar oud. Ik woon in het Friese dorp Oldeholtpade.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief bezig te zijn, films te kijken, bordspellen te spelen,
gezelligheid met familie/vrienden, en ook het lezen van een goed boek mag hierbij zeker niet ontbreken.
Ik kijk uit naar een fijn, leerzaam, gezellig en goed schooljaar met de kinderen én de ouders. Zijn er
vragen, stel ze gerust.
Juf Amanda.
Nije learling.
Op 13 oktober is Fenna 4 jier wurden en no komt hja dus elke dei op skoalle. Fenna, wy hoopje datst in
moaie en learsume tiid by ús op skoalle hawwe silst!
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Terugblik op de inloopavond.
Op woensdag 18 oktober hebben wij de Kinderboekenweek afgesloten met een gezellige inloopavond.
Tijdens deze avond konden de kinderen aan hun ouders of andere belangstellende laten zien wat ze
allemaal gedaan, gemaakt en geleerd hebben de afgelopen tijd op school. Alles stond natuurlijk in het
thema van de Kinderboekenweek en dat was dit jaar Gruwelijk eng.
Zo kon iedereen een rondje door het spookhuis maken, waren er enge hapjes gemaakt en waren er
allemaal gruwelijk enge werkstukken van de kinderen te zien. Al met al een zeer geslaagde avond!
Ziekmelden leerlingen
Helaas is de periode van de griep weer aangebroken.. Gelukkig weten alle ouders ons goed te bereiken
wanneer hun kind plotseling ziek wordt. Ook voor de vrijdagen geldt dat als uw zoon of dochter ziek is,
dan is een telefoontje naar onze eigen school(Dubelspan) genoeg. Onze eigen leerkrachten zorgen
ervoor dat de desbetreffende leerkracht op de hoogte gebracht wordt. De leerkrachten van Dubelspan
noteren de absenties dus vandaar dat wij vragen om altijd naar onze eigen school te bellen.
Children's postage stamps.
All children in groups 7 and 8 have submitted their order lists. Meanwhile all ordered items have been
delivered to you at home. The total amount we have collected is 1357, 89 euros. And that with 'only' 8
children!
Leesbeleving.
Op donderdagmiddag 16 november zal de middag in het teken staan van “leesbeleving”. Op deze
middag zullen alle kinderen iets gaan voordragen wat in het teken staat van “plezier beleven” aan lezen.
Dit zou bijvoorbeeld een gedicht, verhaal of een stuk uit een voorleesboek kunnen zijn. De komende
dagen zullen we hier aandacht aan besteden.
Arriva voorlichtingsochtend in de bovenbouw.
Op woensdag 1 november hebben de leerlingen van groep 6/7/8 een interessante voorlichting gehad
van 2 treinmachinisten van Arriva. We hebben het gehad over de gevaren van het spoor. Wat kun je zelf
doen om gevaren (deels) te voorkomen. Waar dienen de rode lichten en de slagbomen voor? En ook
vertelden de machinisten over hun eigen ervaringen. Al met al een zeer leerzame en interessante
ochtend.
Het concept van het nieuwe schoolplein
De schoolpleincommissie bestaat momenteel uit 2 ouders (te weten Atje Deinum en Boukje Venema), 2
juffen van de peuterspeelzaal (juf Afke W. en juf Attie) en 1 leerkracht (juf Afke T.) Zij zijn momenteel
druk bezig met het creëren van een nieuw schoolplein. Er ligt nu een plan klaar dat ondertussen ook al is
besproken met de leerlingen. Sommigen kwamen nog met enkele mooie aanvullingen.
Als bijlage ziet u het concept van het nieuwe schoolplein. De kinderen kunnen hier vast meer over
vertellen.
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Alle ideeën worden meegenomen in het nieuwe plan. Zodra dit klaar is komt het in de gang van school
te hangen zodat u dit kunt bekijken.

Facultatieve oudergesprekken week 47
In de week 47 kunt u met de leerkracht van uw kind een facultatief oudergesprek aanvragen. Het
gesprek is niet verplicht. Soms geeft de leerkracht aan, graag met u als ouder te willen spreken en soms
geeft de ouder aan, graag met de leerkracht te willen spreken.
De leerkrachten van de bovenbouw zullen alle ouders uitnodigen op gesprek zodat zij nader kennis
kunnen maken met alle ouders.
De gesprekken zullen plaats vinden op de maandagmiddag en dinsdagmiddag en tevens is er voor de
bovenbouw ook nog de mogelijkheid om vrijdagmiddag op gesprek te komen. U ontvangt volgende
week een briefje voor de gesprekken.
Gearhingdag.
Op woensdag 22 november zijn alle leerlingen vrij. Op deze dag zal onze jaarlijkse “Gearhingdag”
plaatsvinden. Alle leerkrachten van onze vereniging komen dan bijeen om de dag zo educatief mogelijk
in te vullen. Het thema van deze dag is 'Wat telt echt?' We worden onder andere door Thijs Lijster, RUG,
meegenomen in een “Grote vlucht inwaarts” en onderzoeken waarom de ‘ikeaficatie’ niet werkt en hoe
we alleen vanuit gezamenlijkheid betekenisvol kunnen zijn in grote vraagstukken. Op de middag werken
we in kleinere groepen en zullen we nadenken hoe we een boodschap concreet kunnen maken en wat
betekent die invulling voor het nieuwe strategische beleid van 2018-2022? Al met al een interessant
programma voor deze dag
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Kalender
Datum
Do 16 november
Woe 22 november
Week 47
Woe 21 februari

voorleesbeleving
Gearhing dag voor het team, alle kinderen vrij
voortgansgesprekken (facultatief)
zakelijke ouderavond

