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Start van het nieuwe jaar
Allereerst willen we u allen de beste wensen voor het nieuwe jaar wensen. Het is een jaar
wat helaas erg vreemd van start is gegaan. In plaats van dat we het jaar inluidde met
onze traditionele nieuwjaarsborrel moesten alle kinderen thuis starten met het volgen
van thuisonderwijs. Hoelang dit thuisonderwijs gaat duren is nog maar de vraag. We
hopen natuurlijk alle kinderen binnenkort weer te ontvangen in de school. Zodra er meer
informatie bekend is hoort u dit uiteraard zo spoedig mogelijk via de mail. Momenteel
verzorgen de leerkrachten van Dûbelspan de noodopvang voor de kinderen van Wiuwert,
Boazum en Easterwierrum. In de week van 11-15 januari zal de noodopvang plaats
vinden in Easterwierrum (met uitzondering van de dinsdag). Mochten de scholen langer
verplicht dicht blijven dan zullen wij na 12 januari buigen over de noodopvang na deze
periode.
Personele zaken
Zoals u weet geniet juf Geeske momenteel van haar zwangerschapsverlof. Dit verlof loopt
tot begin februari maar omdat juf Geeske ook nog haar ouderschapsverlof opneemt zal
zij na de voorjaarsvakantie haar werkzaamheden voor de groep weer oppakken. Juf
Marye blijft de invulling van dit verlof voortzetten tot 1 februari. Hoe de vervanging er
vanaf 1 februari uit zal zien is nog niet bekend. Zodra hier meer bekend over is hoort u dit
via de mail.
Voor de kerstvakantie hebben we ook afscheid genomen van juf Marja. Zij droeg zorg
voor de zorguren en ondersteunde bij groep 5-6 en 7-8 op vrijdag. Hoe deze uren verder
ingevuld zullen worden is helaas ook nog niet bekend.
Vuurwerkschade
Helaas is ook dit jaar onze school weer getroffen door vuurwerkschade. In de dakgoot
van het kleuterlokaal is vuurwerk terecht gekomen waardoor een flink gat is ontstaan.
Hierdoor is een lekkage ontstaan met als gevolg dat er veel waterschade in het
kleuterlokaal was. De schade is ondertussen verholpen maar we zijn genoodzaakt om
aangifte van vandalisme te doen.
Zakelijke ouderavond
Op woensdag 10 februari staat onze zakelijke ouderavond weer op de planning. Zoals u
zult begrijpen is het nog erg onzeker of deze op de normale manier door kan gaan. We
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zijn genoodzaakt ons aan de maatregelen omtrent het Corona virus te houden dus we
wachten verder maatregelen eerst af.
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
Kalender
Woensdag 10 februari
Donderdag 11 februari
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26
februari

Zakelijke ouderavond (onder voorbehoud)
Studiedag team, alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie, alle leerlingen vrij

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

