Nieuwsbrief mei 2021

Nieuwe leerlingen
Rond de zomervakantie vieren een aantal nieuwe leerlingen hun vierde verjaardag. We
zijn erg blij dat we deze kinderen op onze school mogen verwelkomen. Er zijn met een
aantal kinderen al afspraken gemaakt over het proefdraaien. We wensen de kinderen
alvast een plezierige en leerzame tijd toe op Dûbelspan.
Koningsspelen
Op vrijdag 23 april hebben de landelijke Koningsspelen plaats gevonden. Ook onze school
heeft hier uiteraard aan mee gedaan. Dit jaar hebben we het op onze eigen school
gevierd met verschillende sportieve activiteiten. Het was een zeer geslaagde dag!
Schaduwdoek
In samenwerking met de kinderopvang van Kids First zal er in mei een begin gemaakt
worden met het plaatsen van een schaduwdoek boven de zandbak. In mei komen de
palen in de grond en daarna zal het doek geplaatst worden. De zandbak staat zomers vol
in de zon en op deze manier kunnen de kinderen toch veilig spelen. We zijn Kids First hier
erg dankbaar voor!
Leerling volg systeem
Op maandag 26 april stond er voor het team een studiedag op de planning. Op deze dag
hebben we uitvoerig ons leerling volg systeem besproken.
Zoals u weet maken we momenteel gebruik van Cito maar ons voornemen is om vanaf
begin 2022 over te gaan naar IEP
We starten januari 2022 met de afname van Rekenen, Spelling en Begrijpend lezen voor
groep 3 t/m 7
Groep 8 doet volgende jaar nog de CITO en de ROUTE 8, het jaar daarop kiezen we voor
de eindtoets van IEP voor groep 8
Werken in ‘ bubbels’
Vanwege de Corona maatregelen werken we binnen onze school in ‘bubbels’. Dit
betekent dat we de kinderen van de verschillende groepen niet mixen. Door te werken in
‘bubbels’ verkleinen we de kans dat er meerdere klassen in quarantaine moeten zodra er
leerlingen of leerkrachten besmet zijn met het Corona virus.
We merken dat dit erg veel flexibiliteit van leerlingen en leerkrachten vraagt.

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

Nieuwsbrief mei 2021

Na de meivakantie zullen we nog minimaal 2 weken in deze ‘ bubbels’ werken en daarna
beoordelen we of het mogelijk is om deze ‘bubbels’ los te laten. We zullen dit uiteraard
alleen doen wanneer dit echt verantwoord is.
Tevens is er momenteel nog geen vrijdagssamenwerking met de 3 scholen van Boazum,
Wiuwert en Easterwierrum. In overleg met directie is er besloten dat zodra de kinderen
ook weer binnen (in de zaal) mogen sporten, we dan de vrijdagssamenwerking ook weer
kunnen opstarten. Wanneer deze versoepeling plaats zal vinden is nu nog niet bekend.
Rapporten
Omdat nog niet alle rapporten weer terug zijn op school willen wij u nogmaals vragen om
deze weer mee te geven (indien u deze nog thuis heeft). Bij voorbaat dank.
Toekomstscenario
In de afgelopen maanden zijn er veel gesprekken met verschillende betrokkenen geweest
rondom de scenario’s voor de toekomst voor de scholen in Easterwierrum, Boazum en
Wiuwert. Op 23 april heeft u hier een brief met informatie over ontvangen.
Voor alle vragen, reacties en opmerkingen heeft er op donderdag 29 april een online
vragenuur plaats gevonden voor alle ouders.
Vakanties en studiedagen
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
-10,11 en 12 mei (2 weken mei vakantie)
-maandag 21 juni
-vrijdag 9 juli
Kalender
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei

Mei vakantie, alle leerlingen vrij

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

