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Even voorstellen…
Miskien hawwe jim my alris op skoalle sjoen en tochten jim, wa is dat? Dêrom skriuw ik mar efkes in
stikje oer mysels om mysels efkes foar te stellen.
Myn namme is Remmelt Bouma, ik bin 22 jier âld en kom fan Weidum. Sûnt febrewaris/maart rin ik
staazje op de Dûbelspan yn de groepen 6,7 & 8 by juf Irma. Ik folgje nammentlik de PABO oan it NHLStenden yn Ljouwert en ik sit yn it tredde jier. Sa as it no stiet bin ik hjir nei de simmer ek noch en
miskien wol langer, om hjir myn oplieding ôf te meitsjen, wat staazje oanbelanget. Foardat ik yn Boazum
terjochte kaam bin, haw ik yn myn foargeande jierren fan de PABO yn Easterwierum, Mantgum en (in
heal jier) yn Boalsert sitten.
Neist de study bin ik simmers fanatyk dwaande mei it keatsen fan wedstriden en train ik de jeugd by
keatsskoalle “Stichting Score”. Winterdeis fuotbalje ik yn it tredde alvetal fan Easterlittens en dêrneist
ûnderhâld ik it keatsen troch te muorrekeatsen yn Frjentsjer. Neist it sporten hâld ik fansels fan
geselligens en bin ik graach ûnder de minsken. Sa spylje ik in rol yn Spulwike (yn Weidum) en hâld ik my
al jierren dwaande mei it Jeugdhonk fan Weidum.
No kin ik myn hiele libbensferhaal hjir wol fertelle, mar as jim fragen foar of oer my hawwe dan kinne
jim dy altyd stelle.
Ik hoopje en tink dat ik hjir in moaie tiid temjitte gean en dat ik in protte leare kin.
Invoering andere schooltijden
De enveloppen voor de ouderraadpleging betreffende “ Andere schooltijden” konden tot en met
donderdag 7 maart ingeleverd worden.
We hebben een respons gehad van 100%, alle enveloppen zijn weer ingeleverd, hier zijn wij erg blij mee.
De uitslag van de ouderraadpleging is dat er 85% van de stemmen voor invoering van de andere
schooltijden zijn, 15% van de ouders ziet de schooltijden liever niet veranderen.
Uit deze uitslag concluderen wij dat een overgroot deel van de ouders voorstander is voor het invoeren
van nieuwe schooltijden.
Om deze reden adviseert de oudergeleding van de MR om met ingang van het schooljaar 2019-2020 de
nieuwe schooltijden WEL in te voeren.
Na invoering van de nieuwe schooltijden zal na ongeveer 3 maanden een evaluatie plaatsvinden om te
kijken of we bepaalde zaken nog kunnen verbeteren.
De nieuwe schooltijden zijn als volgt:
Maandag tot en met donderdag: 8.15u tot 14.00u (alle groepen)
Vrijdags: 8.30u tot 12.00u (groep 1 t/m groep 4)
vrijdags: 8.30u tot 14.30u (groep 5 t/m groep 8)
(De vrijdagssamenwerking blijft zoals het nu ook is)
Om de lunch van de kinderen koel te kunnen bewaren zijn wij op zoek naar een koelkast. Als u nog
een koelkast heeft staan die u niet meer gebruikt dan zou u ons hier heel erg blij mee maken.
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Proefperiode nieuwe schooltijden.
In week 26,27 en 28 ( de laatste 3 schoolweken voor de zomervakantie zullen wij een proefperiode met
de nieuwe schooltijden houden. In deze periode kunnen de kinderen wennen aan de andere
schooltijden, een aangepast rooster en het lunchen op school.
Van maandag 24 juni t/m donderdag 11 juli zijn de schooltijden als volgt;
Maandag t/m donderdag alle kinderen van 8.15u tot 14.00u
De vrijdagssamenwerking en bijbehorende lestijden blijven gelijk (gr 1-4 van 8.30-12.00u en groep 5-8
van 8.30u tot 14.30u)
De praktische zaken en afspraken omtrent de nieuwe schooltijden ontvangt u binnenkort via de mail.

Open dag woensdag 20 maart
Op woensdag 20 maart stond onze open dag op de planning. Iedereen was hierbij van harte welkom om
een kijkje te nemen binnen de school. De kinderen hebben van alles verteld over het werk wat ze doen
op school, een rondleiding verzorgd en onder grote belangstelling hebben wij een swingend optreden
gegeven. Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar komst!
Hoofdluis vrij
Op 20 maart heeft er weer een hoofdluis controle plaats gevonden.. En ik kan u vertellen..We zijn
hoofdluis vrij!
Eindtoets groep 8
Woensdag 17 april a.s. is de dag dat de eindtoets van de basisschool op it Dûbelspan wordt afgenomen.
De verplichte eindtoets laat zien wat groep 8 leerlingen in de afgelopen acht jaar op de basisschool
geleerd hebben op het gebied van taal en rekenen.
Op onze school nemen we de eindtoets ROUTE 8 af.
Dit is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van het kind meet. De ROUTE 8 eindtoets
geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus
behaald zijn. De toets wordt via internet afgenomen en duurt ongeveer een ochtend. Adaptief betekent
dat de toets zich aanpast aan het niveau van het kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen
route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt het kind nooit teveel te moeilijke of juist te
makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor een kind prettig en zo min
mogelijk belastend. Voor leerlingen met Dyslexie zijn er ondersteuningsmogelijkheden.

In de week voorafgaand aan de toets zullen de leerlingen van groep 8 kennis maken met de toets door
in de klas informatiefilmpjes en oefeningen te bekijken. Op woensdagochtend 17 april zullen we na de
uitleg rond 9 uur starten met de eindtoets. Deze ochtend werkt groep 6/7 bij juf Nelie in het lokaal. Na
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een aantal dagen ontvangt de school de uitslagen en worden deze samen met het kind en ouders
besproken.
Ids, Else, Silke, Siënna en Lisanne heel veel succes! Zet hem op!
Schoolplein
Wat hebben we een mooi schoolplein en wat kunnen de kinderen er fijn spelen. Afgelopen week is de
moestuin gevuld met modder en zijn de paaltje/stoeltjes bij het podium geplaatst. Ook kan de
basketbalpaal binnenkort geplaatst worden. Wij zijn hiervoor opzoek naar een paar sterke vaders (en/of
moeders) Wie o wie zou willen helpen de basketbalpaal op zijn plaats te krijgen? U kunt zich hiervoor
aanmelden bij 1 van de leden van de schoolpleincommissie.
Koningsspelen
De Koningsspelen vallen dit jaar erg vroeg (op 12 april). Om deze reden hebben wij er voor gekozen om
niet mee te doen met de landelijke Koningsspelen. In overleg met de werkgroep, is er voor gekozen om
met alle 6 scholen van OT4 de Koningsspelen plaats te laten vinden op vrijdag 26 april.
De leerlingen van groep 1-2 hebben deze ochtend weer een sportieve activiteit in Easterwierrum en de
kinderen van groep 3 t/m groep 8 zullen weer deelnemen aan verschillende clinics in Mantgum. De
ouders/verzorgers dienen er zelf voor te zorgen dat hun kinderen deze ochtend op de juiste locatie
aanwezig zijn.
De kinderen van groep 1-2 worden om 9.00u op de Folefinne in Easterwierrum verwacht en kunnen
om 11.45u weer opgehaald worden. De kinderen van groep 3-8 worden om 8.30u in Mantgum
verwacht en ook voor hun is deze sportieve ochtend om 11.45u afgelopen.

Kalender
Vr 5 april
Vr 12 april
Woe 17 april
19 april tm 22 april
Vr 26 april
Ma 29 april t/m vr 3 mei
Vr 10 mei
Vr 24 mei
Week 15

schooljudo gr 3 t/m gr 8 tijdens gymles
gymles op het plein
Route 8 eindtoets groep 8
paasweekend, alle leerlingen vrij
Koningsspelen/sportdag
meivakantie, alle leerlingen vrij
schoolkaatsen gr 3 t/m gr 8 tijdens gymles
schoolkaatsen gr 3 t/m gr8 tijdens gymles
week van het geld voor groep 6/7/8

