Nieuwsbrief februari 2021

Pannenkoekenfeest
We hebben momenteel de 4e week van het thuisonderwijs achter de rug. Natuurlijk
vraagt iedereen zich af.. Hoe lang nog? Zoals het nu lijkt mogen de scholen volgende
week weer open. Onder welke voorwaarden dat zal zijn zullen we vanavond tijdens de
persconferentie horen.
Zodra hier meer bekend over is zal er vanuit Gearhing een brief naar u gestuurd worden
met alle informatie over de heropening.
Intussen werken we hard door en doet iedereen zijn best om er het beste van te maken.
De kinderen en ouders doen thuis ook geweldig hun best, de ene keer zal het wat beter
lukken dan de andere keer. Om deze reden gunnen wij jullie thuis een feestje, een
heerlijk pannenkoekenfeestje. Ieder gezin mocht afgelopen week een pak
pannenkoekmix ophalen zodat we er met z’n allen wat van kunnen bakken. We hopen
dat jullie er van genieten en zien de foto’s graag op Klasbord verschijnen.
Personele zaken
Zoals u weet geniet juf Geeske momenteel van haar zwangerschapsverlof. Dit verlof loopt
tot begin februari maar omdat juf Geeske ook nog ouderschapsverlof opneemt zal zij na
de voorjaarsvakantie haar werkzaamheden voor de groep weer oppakken. Juf Marye
verving juf Geeske tijdens haar afwezigheid en heeft vorige week afscheid genomen van
onze school.
Wanneer de scholen vanaf 8 februari open mogen zal er een invalleerkracht gezocht
worden om de donderdags en vrijdags tot de voorjaarsvakantie te bemannen.
Zoals u weet heeft meester Remmelt zijn LIO stage afgerond maar echt helemaal afscheid
nemen doen we nog niet. Vanaf 1 februari zal meester Remmelt de “zorg” uren op zich
nemen.
Kanjertraining
In december hebben juf Marye en juf Gea de basistraining van de Kanjertraining
afgerond. Voor juf Inge en juf Irma staat de laatste lesdag van deze training op 3 februari
gepland. Zij zullen dan ook hun certificaat ontvangen. Dit betekent dat al onze
leerkrachten gecertificeerd zijn en wij de Kanjermethodiek in de klas kunnen gaan
toepassen. Dit kan uiteraard pas zodra we weer fysiek les mogen geven. Tegen die tijd
ontvangt u daar de nodige informatie over
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Rapporten
Ondanks dat de kinderen een aantal weken niet naar school zijn geweest hebben we
besloten de kinderen wel een rapport te geven. De kinderen zullen hun rapport in de
week van 15-19 februari mee naar huis krijgen.
In de week van 1 tot 5 maart zullen de rapportgesprekken plaats vinden op maandag,
dinsdag en woensdag. U ontvangt hier tegen die tijd een uitnodiging voor.
Studiedag donderdag 11 februari
Zoals u weet staat er op donderdag 11 februari een studiedag voor het team op de
planning. Op deze dag zullen er verschillende vergaderingen plaatsvinden. Deze dag was
al een lesvrije dag en dit zal ook zo blijven.
Zakelijke ouderavond
Op woensdag 10 februari stond onze zakelijke ouderavond weer op de planning. Na
overleg binnen de MR is er besloten om deze avond te verplaatsen naar eind
maart/begin april. U ontvangt hier volgende week van de oudergeleding van de MR meer
informatie over.
Vakanties en studiedagen
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
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

De Pôlle 2, 8635 MD Boazum, 0515 – 521800
www.dubelspan.nl – dubelspan@gearhing.net

Nieuwsbrief februari 2021

Kalender
Donderdag 11 februari
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26
februari
15-19 februari
1-2-3 maart

Studiedag team, alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie, alle leerlingen vrij
rapporten
rapportgesprekken
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