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Sponsorloop
De oorlog in Oekraïne houd de kinderen erg bezig. Ze zien de beelden op het
jeugdjournaal, horen gesprekken hierover en praten er zelf onderling ook over. Veel
kinderen vinden het belangrijk om hun steentje bij te dragen.
De 11 scholen van OT NOORD, waar Dûbelspan ook onderdeel van is, zijn daarom een
gezamenlijke sponsorloop gestart. Iedere dag bracht 1 van onze scholen het ingezamelde
geldbedrag naar de volgende school. Dinsdag 29 maart brachten de kinderen van de
Pikeloer het geldbedrag bij ons in Boazum. Wij hebben hier ons ingezamelde bedrag aan
toegevoegd en woensdag 30 maart naar de Romte in Itens gebracht.
Onze school was als laatst aan de beurt dus het eindbedrag kon direct bekend worden
gemaakt. Onze elf scholen hebben een prachtig bedrag van 21.973 euro opgehaald! Wij
willen alle kinderen, ouders, dorpsbewoners en iedereen die verder geholpen heeft hier
heel hartelijk voor bedanken!
Ouderavond fusieschool
Zoals u in het laatste fusiebulletin heeft kunnen lezen heeft er op dinsdag 29 maart een
ouderavond plaats gevonden. Het doel van deze avond was de ouders en andere
belangstellenden te informeren over de naderende fusie tussen de Pikeloer en
Dûbelspan. De avond werd druk bezocht en de ouders hebben veel informatie
ontvangen. Van deze avond zal nog een kort verslag worden gemaakt wat u binnenkort
op de schoolwebsite kunt lezen.
Tevens is er op donderdag 14 april van 15.30u-17.00u nog een vragen uurtje met onze
directeur, dus mocht u nog vragen hebben wandel gerust de school even binnen.
Grote rekendag
De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat
van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die
laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk
rekenen kan zijn. Deze dag wordt elk jaar georganiseerd, meestal in maart. Meer dan
duizend basisscholen uit Nederland en Vlaanderen doen mee.
De titel van de 20e Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’. Er komen veel rekenactiviteiten
kijken bij bouwen: tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De kinderen combineren
denkkracht met handvaardigheid. Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe het is om
architect te zijn of constructeur of bouwer.
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De Grote rekendag stond voor onze school op vrijdag 1 april op de planning. Het was een
zeer geslaagde dag waarbij de kinderen veel onderzoekend hebben gerekend.
Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.
Djembé les
Op maandag 11 april staat er voor alle leerlingen een leuke culturele activiteit op de
planning, namelijk percussie met Afrikaanse slag. Tijdens de djembéles leren de kinderen
prachtige, traditionele ritmes uit West-Afrika en krijgen ze gelijk de achtergrond van het
instrument, het land en de muziekcultuur te horen.
Open dag
Op woensdag 13 april houden alle scholen van OT NOORD hun jaarlijkse open dag. U bent
bij ons op Dûbelspan van harte welkom om tussen 10.00u en 12.00u een kijkje te nemen
in de klassen.
Tijdens de open dag zullen ook de leerlingen van de Pikeloer bij onze school aansluiten.
(Omdat er 1 leerling is met een ernstige pinda allergie willen wij u vragen om op deze dag
geen brood met pindakaas mee te geven).
Paaseieren zoeken
Op 13 april staat niet alleen de open dag op de planning maar gaan de kinderen van de
Pikeloer en Dûbelspan ook gezamenlijk paaseieren zoeken rond de school in Boazum. Het
belooft een prachtige dag te worden!
Koningsspelen
Op vrijdag 22 april zullen de jaarlijkse Koningsspelen weer plaats vinden, dit doen we net
als voorgaande jaren met de 3 scholen. Alle kinderen van groep 1-2-3-4 vieren deze
feestelijke ochtend op de Fôlefinne in Easterwierrum en de kinderen van groep 5-6-7-8
maken er een feestelijke dag van op Dûbelspan in Boazum. Wij willen u vragen uw
kind(eren) van groep 1-2-3-4 zelf naar de Fôlefinne te brengen/halen.
We starten de dag met een lekker ontbijt en daarna zullen er sportieve activiteiten
plaatsvinden. We houden op deze dag de reguliere vrijdagsschooltijden aan.
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Eindtoets groep 8
Op dinsdag 19 april heeft groep 8 de Route 8 eindtoets. Wij wensen alle kinderen van
groep 8 heel veel succes met het maken van de toets. De kinderen van groep 6 en 7
hebben die dag hun eigen (stilte) programma.
Buitenlesdagen 9,16,23 en 30 mei
Over Tine
Mijn kindertijd heb ik doorgebracht op het Friese platteland, waar de natuur een tal van
mogelijkheden bood om te ontladen en te verbinden. Geen wonder dat ik een eche
'buitenmens' ben geworden en een enorme passie heb ontwikkeld voor het
ervaringsgericht leren.
Na de PABO en een jaar werken in het onderwijs verhuisde ik in de zomer van 2017 terug
naar Zweden, om in Linköping de master ‘Outdoor Environmental Education & Outdoor
Life’ te gaan volgen.
Deze master vergroot de kennis over leerprocessen van kinderen en jongeren buiten het
klaslokaal. Er worden verbindingen gelegd tussen onderwijs, gezondheid, actief
burgerschap en duurzaamheid.
De projecten
In 2020 ben ik op mijn eigen school gestart met het project 'Buitengewoon leren', waarbij
ik mijn klas tien weken, één dag per week lesgeef in het bos. De kinderen verdiepen zich
taal & rekenen, maar is er vooral ook aandacht voor mindfulness & natuurbeleving. Deze
buitendagen zijn echte pareltjes. Stralende gezichten en ongekende betrokkenheid van
de kinderen. Iedereen is vol plezier aan het aarden en groeien, en dat is precies waar het
leren een diepere betekenis krijgt.
Mijn eerste stukje Scandinavië in Nederland.
In mei komt Tine bij ons op school. Deze vier dagen zullen inspirerend zijn voor zowel de
leerlingen als de leerkrachten.

Schoolreisje
Op 11-12-13 mei gaan de kinderen van groep 6-7-8 van de Pikeloer, de Fôlefinne en
Dûbelspan op kamp naar Kollumerpomp.
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Voor de leerlingen van groep 1-5 zal er ook nog een schoolreisje georganiseerd worden.
Ook dit schoolreisje zal gezamenlijk met de 3 scholen plaats vinden. Wanneer dit precies
plaats zal vinden en wat de bestemming zal zijn maken we bekend zodra alles rond is.
Zakelijke ouderavond
In overleg met de MR van onze school is er besloten om binnenkort de zakelijke
ouderavond plaats te laten vinden.
Wanneer en in welke vorm hoort u zo spoedig mogelijk.
Vakanties en studiedagen
Vakanties
Pasen: vrijdag 15 april t/m maandag 18 april
Meivakantie: Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Hemelvaart: donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei
Pinkstermaandag: maandag 6 juni
Studiedagen
Donderdag 23 juni
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Kalender
Maandag 11 april
Dinsdag 12 april
Woensdag 13 april
Woensdag 13 april
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Vrijdag 22 april
Maandag 25 april-vrijdag 6 mei
11-12-13 mei
Donderdag 26 mei +vrijdag 27 mei

Djembé les
Juf Gea afwezig, juf Wendy van Vliet
vervangt
Paaseieren zoeken
Open dag van 10.00u-12.00u
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
Paasmaandag, alle leerlingen vrij
Koningsspelen
Mei vakantie, alle leerlingen vrij
Schoolkamp groep 6-7-8
Hemelvaart, alle leerlingen vrij
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