Nieuwsbrief januari 2019

Nieuwjaarsborrel
Op dinsdag 7 januari heeft onze jaarlijks Nieuwjaars borrel voor de leerlingen en ouders
weer op school plaats gevonden. Onder het genot van een hapje en drankje hebben we
met elkaar het nieuwe jaar ingeluid.
Uiteraard willen wij, namens het team van SBS Dûbelspan, ook de ouders die niet
aanwezig waren alle goeds voor 2020 wensen!
Vandalisme.
Helaas zijn er rond de jaarwisseling verschillende vernielingen met vuurwerk gepleegd op
ons schoolplein. Zo zijn de vlaggenmast, de buis in de klimbult, een nooddeur en de
insectenhotels fors beschadigd. Helaas brengt die een flinke kostenpost met zich mee, dit
geld hadden wij natuurlijk liever op een andere manier uitgegeven. Er zal dan ook
aangifte gedaan worden van vandalisme.
We zijn wel ontzettend blij dat er een paar kinderen in de vakantie onze conciërge
hebben geholpen om al het vuurwerk afval weer op te ruimen, bedankt!!
Schoolschaatsen
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn op woensdag 8 januari met de eerste les van het
schoolschaatsen begonnen. Voor woensdag 29 januari zijn we nog op zoek naar 1 rijder
die 4 kinderen kan vervoeren. Aanmelden hiervoor kan bij juf Irma.
De laatste schaatsles zal plaats vinden op dinsdag 11 februari.
Luizencontrole
Vorige week heeft er weer een hoofdluiscontrole plaats gevonden en onze school is
hoofdluisvrij. We willen de moeders die de controle hebben uitgevoerd weer hartelijk
bedanken.
LeerlingVolgSysteem-toetsen
In week 3,4 en 5 (13 januari t/m 30 januari) houden we weer de halfjaarlijkse toetsen
voor groep 3t/m 8. De kinderen worden getoetst op het gebied van Rekenen/Wiskunde,
Begrijpend Lezen en Technisch Lezen, spelling en woordenschat.
De resultaten zullen met u besproken worden, samen met de overige resultaten tot nu
toe, in een voortgangsgesprek. De gesprekken zullen plaats vinden in week 8 op dinsdag
25 februari en woensdag 26 februari, de uitnodiging volgt.
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Staking 30 en 31 januari
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op
donderdag 30 en vrijdag 31 januari twee dagen staken. Met deze staking roepen wij dit
kabinet op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van
onze kinderen en de generaties die volgen.
De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat
onze leerlingen de dupe worden, maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen
om onze grote zorgen duidelijk te maken. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk
haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in
Nederland. Om deze reden zullen we de deuren van onze school deze beide dagen
gesloten houden.
Rookvrij schoolterrein
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij
onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te
hebben (wijziging Tabakswet). Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en
hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken,
zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke
gevolgen van meeroken. We willen u dan ook vragen niet op of rondom het schoolplein
te roken.
Zakelijke ouderavond
Op woensdag 12 februari (19.45u) zal onze zakelijke ouderavond weer plaats vinden. U
ontvangt hier nog een officiële uitnodiging voor maar deze datum kunt u vast op de
kalender noteren.
Vakanties en studiedagen 2019-2020
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
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Studiedagen (leerlingen vrij):
Woensdag 5 februari
Donderdag 9 april (voor Pasen)
Dinsdag 2 juni (na Pinksteren

Kalender
Vr 17 januari
Woe 5 februari
Woe 12 februari
Do 13 februari
Ma 17 februari t/m vr 21 februari
Di 25 februari
Woe 25 februari

Eerste EHBO les groep 7-8
Studiedag, alle leerlingen vrij
Zakelijke ouderavond (uitnodiging volgt)
Rapporten mee
Voorjaarsvakantie, alle leerlingen vrij
Rapport gesprekken, uitnodiging volgt
Rapport gesprekken, uitnodiging volgt
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