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Rapporten
Binnenkort krijgen alle leerlingen hun tweede rapport voor dit schooljaar weer mee.
Zoals u zult begrijpen kunnen we helaas niet een compleet rapport invullen van het
afgelopen half jaar. Om deze reden is er dan ook voor gekozen om dit keer een
aangepast rapport in te vullen.
Oproep MR lid
Zoals beloofd tijdens de zakelijke ouderavond zal ik een en ander op een rijtje zetten over
de MR. Deze bestaat uit een leraar- en een oudergeleding. Dit zijn nu Nelie, Irma, DickJan en ondergetekende. Wij houden ons o.a. bezig met hoe de school ervoor staat,
beleidsplannen, de begroting, evt. fusieplannen, onderwijskundige doelstellingen,
schoolreglement, een evt. verbouwing of nieuwbouw. De rechten, bevoegdheden en
plichten zijn te vinden op overheid.nl (wettenbank, nationaal, medezeggenschap op
scholen). We vergaderen 4 keer per jaar met de overige MR-en van onderwijsteam noord
van de Gearhing. Dit bereiden we voor in een korte vergadering op onze school. Eén keer
per jaar organiseren we de zakelijke ouderavond en ook deze wordt samen voorbereid.
En verder tot slot, als er bijzonderheden op school zijn dan zoeken we elkaar op en
hebben we overleg. Het is fijn om nauw betrokken te zijn bij de leerkrachten en de school
waar je kind naar toe gaat / kinderen naar toe gaan.
Al sinds de tijd dat de Dûbelspan nog zelfstandig was en aansluiting zocht bij de Gearhing
zit ik in de MR. En ik vind het nu wel tijd om het stokje over te dragen. Wie voelt zich
geroepen om deze mooie taak van mij over te nemen? Je kunt je bij Nelie, Irma, Dick-Jan
of bij mij melden.
Jaap Nieuwenhuis, vader van Roos.
Zwangerschapsverlof juf Geeske
Vanaf 30 augustus zal juf Geeske gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. Hoe de
vervanging er precies uit zal zien is nog niet helemaal duidelijk. Zodra hier meer bekend
over is hoort u dit uiteraard zo spoedig mogelijk.
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Laatste schoolweek
Het duurt nog een paar weken en dan is het huidige schooljaar alweer voorbij. De laatste
week voor de zomervakantie ziet er altijd anders uit dan een normale schoolweek
Op dinsdagmiddag 30 juni zal het afscheid van groep 8 plaats vinden, hier ontvangen de
betreffende ouders nog een uitnodiging voor.
Op woensdag 1 juli zal de doorschuifochtend weer plaats vinden. De kinderen die
komend schooljaar naar een ander leerkracht gaan kunnen op deze manier alvast even
kennis maken. Op deze ochtend komen de kinderen van groep 8 om 9.00 uur naar school
en zullen de laatste voorbereidingen treffen voor de laatste schooldag
Op donderdag 2 juli zouden we normaal gesproken de Merke activiteiten hebben maar
omdat het dit jaar helaas niet door kan gaan maken we er een feest van op school van.
We vieren dan de laatste dag van groep 8 en de meester en juffen dag (deze stond op de
planning voor 25 juni, die vervalt) aansluitend start om 13.00 uur de zomervakantie!
Formatie
Momenteel zijn we druk aan het puzzelen met de formatie voor komend schooljaar.
Zodra het definitieve plan bekend is hoort u dit via de mail. Ook zult u dan het overzicht
met vakantie’s en studiedagen voor komend schooljaar ontvangen.

Kalender
Dinsdag 16 juni
Woensdag 17 juni
Dinsdag 30 juni
Woensdag 1 juli
Donderdag 2 juli
Maandag 17 augustus

Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
Afscheid groep 8
Groepen doorschuiven
Laatse schooldag en aansluitend vakantie
Eerste schooldag schooljaar 2020-2021
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