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It Fries scheepvaart museum.
Op moandeitemiddei twa oktober binne alle bern fan it Dûbelspan nei it Fries scheepvaart museum
west. Hjir hiene se allegear aktiviteiten yn it ramt fan de boekewike mei as tema “Gruwelijk eng”. We ha
it ferhaal fan ‘de vliegende Hollander” heard, der is in tekening makke fan enge wezens dy’t letter
ynkleurd waard mei glow in the dark ferve der wie in fieldoaze(voeldoos) en op it ein mochten se noch
eefkes frij boartsje yn in romte mei allegear boaten en sylskepen.
De Kinderboekenweek.
Op woensdag 4 oktober gaat de Kinderboekenweek van start, zoals ieder jaar doet onze school hier
natuurlijk ook weer aan mee. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar; Griezelig, gruwelijk eng!
Uiteraard besteden wij in deze week nog meer aandacht aan het lezen en doen we verschillende
activiteiten.
Mocht u thuis nog spullen of materialen hebben die goed aansluiten bij het thema van de
Kinderboekenweek dan mag u dit gerust meegeven naar school.
We sluiten de Kinderenboekenweek af op woensdagavond 18 oktober (van 19.00u-20.00u), dit is
tevens de gebruikelijke inloopavond.
U bent op deze avond, samen met uw kind(eren) van harte welkom!
Donderdag 5 oktober, stakingsdag.
5 oktober gaan de leraren in het basisonderwijs staken. Ook de leraren van Gearhing gaan staken. Met
deze staking willen we het volgende bereiken:
•
Het verlagen van de werkdruk door extra handen in de klas.
•
Een eerlijk en rechtvaardig salaris
Wij willen nu en in de toekomst kwalitatief goed onderwijs kunnen geven.
Gearhing als werkgever ondersteunt de actie van het PO-front en geeft leraren de mogelijkheid om te
staken. Om de staking nog meer kracht bij te zetten, vraagt Gearhing aan al haar scholen om dicht te
zijn.
De scholen van onderwijsteam 4; it Pertoer, de Krunenstrobbe, de Gielguorde, de Fôlefinne, de
Pikeloer en Dûbelspan zijn op donderdag 5 oktober de hele dag gesloten.
Kinderpostzegels.
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie.
Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de
deuren om postzegels en andere producten te verkopen. En dat al generaties lang. De
Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de wereld. Daar mogen we best trots op
zijn en natuurlijk doen de kinderen van Dubelspan hier ook aan mee.
De kinderen van de hoogste groepen van het basisonderwijs leren op deze manier om iets over te
hebben voor een ander.
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Gym classes.
Upcoming Friday (6th of October), the gym classes will start in Mantgum's gym. The children are going
to the gym every week by bus from the school (Easterwierrum, Boazum or Wiuwert) to the gym. It is
very important that the children take their gymnastics every Friday.

Kalender
Datum
Woe 4 oktober
Do 5 oktober
Vrij 6 oktober
Woe 18 okt
Ma 23 okt-vrij 27 okt
Zat 4 november

Start Kinderboekenweek
Stakingsdag, de school is gesloten!
Start gymlessen in Mantgum, gymkleding mee
Afsluiting Kinderboekenweek/inloopavond van 19.00u-20.00u
Herfstvakantie
ophalen oud papier

