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Even voorstellen... juf Irma
Vanaf het nieuwe schooljaar zal ik op 'it Dûbelspan' werkzaam zijn in groep 6/7/8. Sommige ouders en
kinderen zullen mij al een beetje kennen omdat ik nu in de bovenbouw van de Pikeloer in Wiuwert sta.
Tijdens de vrijdagsamenwerking geef ik les aan de leerlingen van jullie huidige groep 7/8.
Voor alle andere belangstellenden stel ik mij hierbij even voor. Ik ben Irma de Vries- Emmerig en ik ben
29 jaar oud. Samen met mijn man Remko en onze kinderen, Jade (3 jaar) en Silvester (1 jaar), wonen wij
met veel plezier in Scharnegoutum. In mijn vrije tijd doe ik graag aan circuittraining en spinning of
onderneem ik graag leuke uitstapjes met mijn gezin.
Ik heb ontzettend veel zin om te gaan beginnen aan een nieuwe uitdaging op it Dûbelspan.
Mocht u nog vragen hebben dan mag u altijd binnenwandelen. Ik wens jullie alvast een fijne
zomervakantie toe en tot maandag 3 september!

Laatste schooldag
Op donderdag 19 juli is het alweer de laatste schooldag van dit schooljaar. Deze ochtend hebben de
kinderen geen les maar zijn er de merke spelletjes. We verwachten de kinderen om 9.00u op school
(behalve gr 8, zij worden 8.30u verwacht om de spullen klaar te zetten) zodat we dan de groepjes
bekend kunnen maken en gezamenlijk naar het sportveld lopen. De kinderen hoeven deze ochtend geen
eten en drinken mee te nemen. Na de spelletje zullen we op school patat eten en rond 12.30u zal de
zomervakantie beginnen!
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Hulpouders, bedankt!!
Naast het reguliere lesprogramma hebben wij dit schooljaar vele mooie activiteiten ondernomen.
Denk hierbij aan de sinterklaas- en kerstviering, het schoolschaatsen, de koningsspelen, de musical waar
de hele school aan meedeed.
Ook zijn we nog naar het e-lab in Oudeschoot geweest en we hebben 3 lessen schoolzwemmen gehad.
Zonder de hulp van vele ouders hadden wij deze mooie activiteiten niet kunnen ondernemen. Wij zijn
alle hulpouders dan ook enorm dankbaar.
Maar natuurlijk hadden wij niet alleen hulp nodig bij uitjes. Wij mogen ook de luizenmoeders, de
schoolpleincommissie, de moeders die in de werkgroep “andere schooltijden” zitten, de activiteiten
commissie, de MR, de versiercommissie en alle andere hulp ouders niet vergeten. Wij, en dan vooral de
kinderen, zijn jullie enorm dankbaar!
Vrijdagssamenwerking.
In de eerste week na de zomervakantie is het merke in Easterwierrum. Om deze reden zal er vrijdag 7
september nog geen vrijdagssamenwerking plaats vinden. Alle kinderen van Dûbelspan gaan deze dag
gewoon in Boazum naar school. Op vrijdag 14 september zal de eerste vrijdagssamenwerking plaats
vinden.
Rapportgesprekken.
Op dinsdag 10 juli zullen de rapportgesprekken plaats vinden. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
Tijdens deze middag/avond zal er in gang een boekenkar staan met allemaal verschillende boeken. Deze
boeken gebruiken wij niet meer op school. Mocht u belang hebben bij een boek dan kunt u dit boek uit
de kar halen en per boek 50 cent in het bakje doen. De opbrengst is voor het nieuwe schoolplein.
Update van de schoolpleincommissie
In de meivakantie hebben we met een aantal vrijwilligers en hoveniersbedrijf Meijer een start gemaakt
met het schoolplein. Er is een begin gemaakt met het grondwerk en o.a. de oude en verrotte bielzen zijn
verwijderd.
Binnenkort zal Bouwbedrijf Andree de nieuwe moestuinbakken maken en plaatsen.
De ‘varkentjes acties’ is inmiddels afgerond en heeft in totaal € 836,25 opgebracht.
Tijdens de musical hebben we lege flessen ingezameld en daarmee hebben we € 180,95 opgehaald.
Daarnaast hebben we een bijdrage van de Gearhing en de peuterspeelzaal mogen ontvangen.
In totaal is er nu € 6337,00 binnen voor het schoolplein. Er wordt gewerkt aan een “geld thermometer”
waarop we de stand kunnen bijhouden. Deze komt straks in school te hangen.
De afgelopen weken zijn er ook fondsen aangeschreven voor een eventuele bijdrage voor het nieuwe
schoolplein.
De aanvragen zijn in behandeling genomen en we wachten nu op de uitslag hiervan.
Afhankelijk van de inkomsten zullen we in de zomervakantie verder gaan met het plaatsen van een
aantal toestellen.
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Voorlopige vrije dagen en vakanties schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
22 t/m 26 oktober
Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari
Studiedag
6 februari
Voorjaarsvakantie
18 t/m 22 februari
Pasen
19 t/m 22 april
Meivakantie
29 april t/m 3 mei
Hemelvaart
30 en 31 mei
Pinksteren
10 juni en 11 juni extra vrije dag
Zomervakantie
vanaf 11 juli

Kalender
Datum
Di 10 juli
Za 14 juli
Di 17 juli
Woe 18 juli
Do 19 juli

rapportgesprekken
ophalen oud papier
’s avonds afscheid van groep 8
levering nieuw meubilair
’s ochtends merke spelletjes en aansluitend vakantie

Ma 16 juli

rapporten mee

