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Nieuwe leerling.
Op 28 april mocht Timme Wierda 4 kaarsjes uitblazen. Welkom op It Dûbelspan Timme, wij hopen dat je
een fijne, gezellige en leerzame tijd bij ons op school zult hebben.

Workshop Percussie met Afrikaanse slag
Vanuit het cultuurmenu Litt’s Grutsk weze kunnen wij verschillende lessen/workshops aan vragen. Dit
jaar hebben wij gekozen voor de workshop Percussie met Afrikaanse slag.
Deze workshop zal voor alle groepen plaats vinden op dinsdag 22 mei (dit zou al in april maar dat kon
niet door gaan wegens ziekte)
Deze ochtend zal er een djembé docent langskomen om de workshop te verzorgen.
Fusie Gearhing-Greiden
Ter informatie delen wij u met dit bericht mee dat er voorlopig geen fusie komt tussen schoolbesturen
van Gearhing en de Greiden. De afgelopen maanden hebben de schoolbesturen verkend in hoeverre
een fusie tussen beide besturen tot de mogelijkheden behoorde. Deze verkenning is inmiddels afgerond.
Beide besturen zijn tot de slotsom gekomen dat het nu te vroeg is voor een bestuurlijke fusie. Een bestuurlijke fusie heeft volgens de schoolbesturen op dit moment te weinig meerwaarde.
De al bestaande, goede samenwerking tussen de besturen én scholen biedt volop kansen. Naar de toekomst toe verwachten de besturen van Gearhing en De Greiden dat zich meer mogelijkheden voordoen
om de samenwerking verder uit te breiden en op onderdelen te verstevigen. Beide besturen spreken
verder de intentie uit om samenwerkingen op scholenniveau te ondersteunen. Daarmee maken ze goed
onderwijs in Zuidwest-Friesland mogelijk, ook voor de toekomst! De raden van toezicht en GMR-en van
beide schoolbesturen zijn over dit besluit geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, Alex J. Peltekian
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Theoretical traffic exam.
On Thursday, April 5, we had the police with us at school because the childeren from group 7 and group
8 participated the theoretical traffic exam. For group 7 this is a test exam. All students have passed with
the exam, congratulations!
Varkentje-was actie
Een paar weken geleden hebben alle leerlingen een boekje mee gekregen waarmee ze geld op kunnen
halen voor het nieuwe schoolplein. In dit boekje stonden varkentjes die gewassen/gekrast konden
worden.
We hebben van een aantal kinderen de boekjes en het opgehaalde geld al ontvangen maar nog niet van
iedereen. Mocht u dit nog thuis hebben liggen, wilt u dit dan binnenkort bij juf Afke inleveren. Bedankt!
Besite oan it E-Lab Aldskoat
Op tiisdei 29 maaie gean wy nei it E-Lab yn Aldskoat. Hjir belibje wy tegearre mei de bern in nije wize fan
ûnderwiis. Wy litte ús dizze moarn ferrasse mei ferskate mooglikheden út de ienentweintigste ieu.
De learlingen gean aktyf oan de slach mei de ferskate ICT tapassingen, in tal foarbylden hjirfan binne:
Wurkje mei in Bee Bot of in Blue Bot, Ozobot om programmearje te learen, Sphero in robotbal,
ferskate apps om mei te ûntdekke wat de moogelikheden binne.
Virtual reality of te wol firtuele wurklikheid of net echte wurklikheid. Mei in 3D bril kinne aventoeren
belibbe wurde yn in net echte wurklikheid. Ferskate apps nimme de bern mei nei in omjouwing dy’t
allinne wier liket foar bern mei de 3D bril op. Sa kin in bistetún besocht wurde of plak nommen wurde
yn in attraksje fan in attraksjepark. Virtual reality is enoarm yn ûntjouwing

Voorlichtingsavond Andere schooltijden.
De werkgroep van It Dûbelspan organiseert op 4 juni een ouderavond rondom het thema ‘andere
schooltijden’.
Op deze ouderavond wordt er voorlichting gegeven over andere schoolmodellen (en daarbij horende
andere schooltijden) die er mogelijk zijn.
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We zijn op deze avond echter vooral ook uit op dialoog en discussie, zodat de werkgroep ‘andere
schooltijden’ al uw vragen en opmerkingen kan inventariseren.
De werkgroep zal daarna een tijdpad uitzetten om, rekening houdend met alles wat u deze avond naar
voren brengt, uw vragen in het komende jaar uit te werken. Het doel is dat de werkgroep na het
onderzoek (en later nog een ouderraadpleging) een advies uitbrengt aan de MR over andere
schooltijden.
Om u te laten informeren en vragen te stellen is het belangrijk dat u naar deze informatieavond komt.
Luistert en praat u mee?
Maandag 4 juni
Start: 20:00 uur
Programma:

It Dûbelspan
o.l.v. Beja Koops, Cedin onderwijsadviseur
- Kader
- Modellen
- Voor- en nadelen
- Uitwisseling / discussie
- Inventarisatie onderzoeksvragen
- Hoe nu verder?

Einde 22:00 uur

Kalender
Datum
Za 19 mei
Ma 21 mei
Di 22 mei
Vrij 25 mei
Di 29 mei
Ma 4 juni
Do 7 juni
Do 14 juni
Woe 20 juni
Do 21 juni
Di 3 juli

oud papier ophalen (zie schema)
pinkstermaandag alle leerlingen vrij
Afrikaanse percussie les, alle groepen
bekendmaking schoolreisbestemming
meester/juffendag naar E-LAB
Voorlichtingsavond Andere schooltijden 20.00u aanvang
’s middags zwemmen gr 3-8
’s middags zwemmen gr 3-8
schoolreisje groep 1-2 (info volgt later)
’s middags zwemmen gr 3-8
schoolreisje groep 3 t/m groep 8 (info volgt later)

