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Even voorstellen
Hallo ouders van Dûbelspan, ik ben Wessel Hoogland.
Eerstejaars student Pabo op het NHL Stenden in Leeuwarden.
Ik loop nu een maand stage in groep 3/4/5 en heb het hier erg naar mijn zin!
Ik hoop er een leuk schooljaar van te maken met de kinderen en leuke lessen te geven
aan hun.
Met Vriendelijk Groet, Wessel Hoogland
Gezondheidsonderzoek groep 2
Binnenkort start de jeugdarts van de GGD met haar gezondheidsonderzoek van de
kinderen van groep 2. Deze onderzoeken, waarvoor u thuis de uitnodiging heeft
ontvangen, zullen in januari plaats vinden.
Vieringen in December
Op donderdagochtend 3 december heeft onze Sinterklaas viering plaats gevonden.
Omdat de Sint besloten had om dit jaar thuis te werken kregen we 2 pieten op bezoek.
Het was een zeer geslaagd feest, de kinderen en leerkrachten hebben er van genoten. De
leerlingen van groep 5 t/m groep 8 hadden een surprise ochtend, dit was een groot
succes.
Op donderdag 17 december zullen wij ook op school weer kerst vieren. De kinderen
krijgen binnenkort een zelf versierde papieren tas mee. Deze tas kunnen ze thuis vullen
met eten en drinken voor de kerstlunch. Deze lunch eten we gezamenlijk op in het
speellokaal. De rest van de dag vullen we met verschillende kerst activiteiten. Deze dag
zullen we de normale schooltijden hanteren. We maken er een gezellige feestelijke dag
van.
Op vrijdag 18 december zal er geen vrijdagssamenwerking plaatsvinden, alle kinderen
gaan naar eigen school. Net als vorig jaar maken we er een gezellige pyjama ochtend van.
Alle kinderen mogen in pyjama, onesie of joggingsbroek/trui op school komen, de
kinderen hoeven geen gymkleding mee te nemen. Om 11.45u start voor alle kinderen de
kerstvakantie!
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Nieuwjaarsborrel
Uiteraard zullen wij op maandag 4 januari weer traditie getrouw het nieuwe jaar inluiden
met een nieuwjaarsborrel
Omdat er helaas nog geen ouders in de school toegelaten mogen worden zullen wij dit
samen met de leerlingen doen.
LeerlingVolgSysteem-toetsen
In week 3,4 en 5 (18 januari t/m 4 februari) houden we weer de halfjaarlijkse toetsen
voor groep 3 t/m 8. De kinderen worden getoetst op het gebied van Rekenen/Wiskunde,
Begrijpend Lezen en Technisch Lezen en spelling
De resultaten zullen met u besproken worden in een voortgangsgesprek. In welke vorm
en op welk moment de voortgansgesprekken plaats zullen vinden beraden wij ons nog
over met het team. Zodra hier meer bekend over is, hoort u dit zo spoedig mogelijk.
We kunnen u wel af vast vertellen dat de kinderen hun rapport in week 7 (15 februari
t/m 19 februari) mee naar huis zullen krijgen.
Kerstgedachte
Voorheen deden we één keer in de twee jaar in samenwerking met de Kerk mee aan de
schoenendoosactie van Edukans. De schoenendoosactie is vervangen voor een nieuwe
actie waar wij dit jaar als Dûbelspan aan mee doen. Hieronder leest u de informatie over
deze nieuwe actie. De komende weken zullen wij ons al kerst knutselend gaan inzetten
voor het goede doel! Helpt u ons mee in de vorm van een aankoop en/of gift?
Vakanties en studiedagen
Kerstvakantie: maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari
Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari
Pasen: vrijdag 2 april t/m maandag 5 april
Koningsdag: dinsdag 27 april
Meivakantie: maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei
Hemelvaart: donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei
Pinkstermaandag: maandag 24 mei
Zomervakantie: start maandag 12 juli
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Studiedagen
-donderdag 11 februari
- donderdag 1april vanaf 12.00 uur
-10,11 en 12 mei (2 weken mei vakantie)
-maandag 26 april (voor Koningsdag)
-maandag 21 juni
-vrijdag 9 juli
Kalender
Vrijdag 11 december

Juf Marye en juf Gea afwezig i.v.m.
Kanjertraining
Zaterdag 12 december
Oud papier ophalen
Donderdag 17 december
Kerstviering op school
Vrijdag 18 december
Geen vrijdagsamenwerking, alle leerlingen
op eigen school. Kerstvakantie start om
11.45 uur voor alle leerlingen.
Maandag 21 december t/m vrijdag 1 Kerstvakantie, alle leerlingen vrij
januari
Maandag 4 januari
Nieuwjaarsborrel met de leerkrachten en
leerlingen
Woensdag 10 februari
Zakelijke ouderavond (onder voorbehoud)
Donderdag 11 februari
Studiedag team, alle leerlingen vrij
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