Nieuwsbrief december 2019

Vieringen in december
Op donderdagochtend 5 december zal Sinterklaas weer een bezoek brengen aan de
leerlingen van Dûbelspan. Uiteraard komt hij bij de kleuters en de middenbouw in de klas
en zal hij een bezoekje brengen aan de bovenbouw. De leerlingen van groep 5 t/m groep
hebben op donderdag 14 november lootjes getrokken. Zij vieren op 5 december een
surprise ochtend in de klas.
Op donderdag 19 december zullen wij ook op school weer kerst vieren. Traditie getrouw
starten wij met een gezamenlijk kerstontbijt. Hierna zullen de kinderen kerststukjes of
kerstguirlandes maken. Ook hier ontvangt u nog informative over.
Op vrijdag 20 december zal er geen vrijdagssamenwerking plaatsvinden, alle kinderen
gaan naar eigen school. Om 12.00u start voor alle kinderen de kerstvakantie!
Voor het maken van de kerststukjes/guirlandes op donderdag 19 december zijn wij op
zoek naar hulpouders. We zullen om 9.00u hiermee starten. Wie o wie komt ons
helpen? Aanmelden kan bij juf Gea.
Schoolschaatsen
In de Elfstedenhal in Leeuwarden verzorgen de schaatstrainers het schoolschaatsen voor
meer dan 6.000 schoolkinderen in Friesland. Tijdens deze lessen kunnen de kinderen
volop genieten van de mooiste sport van het noorden. Spelenderwijs leren ze schaatsen
om zo op een plezierige manier in aanraking te komen met sporten. De kinderen van
groep 5 t/m 8 starten op woensdag 8 januari met deze 5 lessen. Op woensdag 5 februari
zal de laatste schaatsles plaats vinden.
Om deze activiteit mogelijk te maken zijn uiteraard op zoek naar rijders. We vertrekken
om 8.30u vanaf school en zullen rond 10.20u weer terug zijn. U kunt zich hiervoor
aanmelden bij juf Irma
Jeugd EHBO lessen
Op vrijdag 17 januari starten de kinderen van groep 7-8 met de jeugd EHBO lessen.
Iedere vrijdag komt er een ervaren instructeur naar Wiuwert die de lessen zal verzorgen.
Op vrijdag 17 april zal het examen plaats vinden. Wij hopen op leuke en leerzame lessen
die bekroont zullen worden met een Jeugd EHBO diploma.
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Schoolbel
We merken dat er kinderen zijn die regelmatig te laat op school komen. Wanneer er
kinderen later binnen komen geeft dit erg veel onrust en gaat dit ten koste van de
effectieve leertijd. Het is de verantwoordelijkheid van ouders dat hun kind(eren) op tijd
op school zijn. Wanneer er leerlingen te laat op school komen zijn de leerkrachten
verplicht dit te registreren, dit is inzichtelijk voor de leerplicht ambtenaar. Dit kan dus
uiteindelijk gevolgen hebben voor zowel de school als de betreffende ouders.
Op maandag tot en met donderdag gaat de schoolbel om 8.13u zodat de lessen om 8.15u
kunnen starten. Op vrijdag gaat de schoolbel om 8.28u zodat de lessen om 8.30u kunnen
starten.
Sinterklaas Mearke Winsum
Woensdagochtend 27 november zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 naar het
Sinteklazemearke 2019 in Winsum geweest. De voorstelling was gebaseerd op het boek
'Mathilde' van de schrijver Roald Dahl. Het was een zeer geslaagde voorstelling. Alle
ouders die hebben gereden, bedankt!
Afsluiting “Alles-in-1”
De kinderen van groep 5-8 hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan het thema de
Prehistorie, Grieken en Romeinen van de methode “Alles-in-1” Dit keer hebben de
leerlingen als eindproduct een prachtige muurkrant gemaakt. Deze muurkranten hangen
tot aan de kerstvakantie in de schoolgangen. U bent van harte welkom om deze
muurkranten te komen bekijken, de kinderen kunnen u hierbij zelf vertellen wat ze
allemaal precies hebben geleerd.
Opbrengst Kinderpostzegelactie
Ook dit jaar hebben de kinderen van groep 6-7-8 weer mee gedaan aan de
Kinderpostzegelactie. Dit jaar mochten we een lokaal doel kiezen, we hebben gekozen
voor de voedselbank in Sneek. In totaal hebben de kinderen ruim 900 euro opgehaald
waarvan 250 euro naar de voedselbank gaat. Van dit bedrag zullen zij leuke cadeaus
kopen die bij de voedselpakketten gevoegd zullen worden.
Even voorstellen
Hoi! Ik ben Alise Elgersma. Ik ben 16 jaar jong en woon in Tzum. Ik vind het leuk om te
voetballen en te kaatsen. Ik kom hier op woensdag in groep 3,4 en 5 stage lopen en vanaf
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6 februari ook op donderdag. Ik zit in het eerste jaar van de opleiding onderwijsassistent
op de Friese Poort in Leeuwarden.
Vakanties en studiedagen 2019-2020
Vakanties:
Herfstvakantie: ma 21 oktober t/m vr 25 oktober
Kerstvakantie: ma 23 december t/m ma 6 januari
Voorjaarsvakantie: ma 17 feb t/m vr 21 februari
Pasen: do 9 april t/m ma 13 april
Koningsdag: ma 27 april
Meivakantie: ma 27 april t/m vr 1 mei
Bevrijdingsdag: di 5 mei
Hemelvaart: do 21 mei en vrijdag 22 mei
Pinksteren: ma 1 juni en di 2 juni (studiedag)
Zomervakantie: ma 6 juli t/m vr 14 augustus
Studiedagen (leerlingen vrij):
Maandag 6 januari
Woensdag 5 februari
Donderdag 9 april (voor Pasen)
Dinsdag 2 juni (na Pinksteren
Kalender
Do 5 december
Do 19 december
Vr 20 december

Ma 23 dec t/m vr 3 jan
Ma 6 januari
Wo 8 januari
Vr 17 januari
Woe 12 februari

Sinterklaasviering
Kerstviering
Geen vrijdagssamenwerking, alle kinderen
naar eigen school. Om 12u start de
kerstvakantie
Kerstvakantie
Studie dag team, alle leerlingen vrij
Eerste schaatsles groep 5-8
Eerste EHBO les groep 7-8
Zakelijke ouderavond (uitnodiging volgt)
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