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EU -Schoolfruit
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente
en fruit per dag te halen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt
ondersteund door het Voedingscentrum.
Onze school is uitgekozen om aan dit programma mee te doen. Van 11 november t/m 17
april krijgen de kinderen gratis drie porties groente en fruit per week op school.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en
groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Vanaf 11 november hoeft u uw kind(eren) op dinsdag woensdag en donderdag geen
fruit mee te geven. Aan het eind van iedere week zal er een bericht op klasbord
geplaatst worden met de groente/fruitsoorten voor de week erna.
Mocht u kind een fruitsoort echt niet lusten dan mag u uiteraard zelf iets meegeven.
Luizencontrole
Er is door een ouder melding gedaan van hoofdluis. De ouders zullen dit uiteraard goed
behandelen maar het kan geen kwaad om thuis uw kind(eren) ook regelmatig te
controleren. Op donderdag 14 november zal er weer een luizencontrole plaatsvinden.
Slecht weer beleid
We zijn ondertussen al in de maand November aangekomen en gaan langzaam aan
richting de winter.
Wanneer de weersomstandigheden echt extreem worden kan dit vervelende gevolgen
hebben voor de leerkrachten en leerlingen die van buiten Boazum komen. De
leerkrachten houden ten alle tijden de weervoorspellingen goed in de gaten.
Bij code groen is er niets aan de hand, bij code geel dient men alert te zijn. Bij code
oranje en rood dient men voorbereid te zijn en dit kan voor overlast zorgen.
Wanneer er code oranje/rood is afgegeven zal de loco bij de leerkrachten inventariseren
of de leerkrachten in staat zijn om op school te komen.
De loco kan in overleg de keuze maken om de school gewoon open te houden, later te
starten met de lessen (zodra het licht begint te worden bijv.), opvang bieden of de school
geheel te sluiten.
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De loco en/of directie zal altijd proberen u zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen
via de mail of Klasbord.
Dag van de duurzaamheid
De “WTE” werkgroep heeft in het kader van “Wat Telt Echt” een geweldig leuke activiteit
voor de kinderen bedacht, De Escape Koffer.
Na enkele teasers en een spannend filmpje van Frets! stonden op 10 oktober
daadwerkelijk “die koffers verskolen in die skolen”. Goed om te zien dat alle leerlingen en
leerkrachten fanatiek en enthousiast aan de slag gingen. Alle scholen hebben de
oplossing gevonden en winnen in februari/maart een voorstelling - speciaal voor
Gearhing geschreven, over kerndoel 39A-, van de Frets! Daarnaast krijgt elke school twee
enerverende en leerzame leskisten. De slogan: ‘Zorg voor jezelf, de ander en de aarde’
was niet alleen de oplossing, iedere school krijgt ook een grote poster. Hiervoor krijgt
iedere school een letter(s) en deze mogen de kinderen versieren. Alle scholen versieren
een letter zodat het een echt Gearhing-geheel is!
Staking woensdag 6 november
Zoals u weet hebben de bonden alle leerkrachten en schoolleiders opgeroepen tot een
collectieve actie op 6 november. De bonden vragen een extra bedrag van 423,5 miljoen
euro, voor salaris- en werkdrukeisen in het primair en voortgezet onderwijs. Het
lerarentekort is daar een onderdeel van. Deze knelpunten ervaren wij bij de Gearhing
helaas ook. Ook wij ontkomen er niet aan om u te vragen uw kind(eren) op te vangen bij
het ontbreken van een vervangende leerkracht.
Wij steunen de actie dan ook van harte. Ook de PO-raad heeft begrip voor het doel van
de actie omdat dit overeenkomt met het noodpakket waar de PO raad en VO raad zich
sinds de zomer gezamenlijk met de bonden voor inzetten. Ook dit betreft middelen voor
een verhoging van het salaris, terugdringen van het arbeidstekort en het verlagen van de
werkdruk.
Het stakingsrecht is een individueel recht. Het is aan de leerkrachten zelf of ze willen
deelnemen. Het besluit om een school wel of niet te sluiten ligt dan ook bij de scholen
zelf. De leerkrachten van Dûbelspan hebben besloten om wel te staken. Om deze reden
zal de school op woensdag 6 november de deuren gesloten houden.
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Vervanginsproblematiek
Via de media heeft u vast en zeker kennisgenomen van de vervangingsproblematiek waar
basisscholen op dit moment mee te kampen hebben.
Als gevolg van de wet ‘werk en zekerheid’ kunnen wij bij kortdurende vervangingen niet
zomaar een vervangende leerkracht meer voor de groep vragen. Binnen Gearhing
streven we er naar om de vervanging zo goed mogelijk te regelen. Wij werken met een
groep van vaste vervangers met een contract bij Gearhing. Dit zijn de zogenaamde
‘banenpoolers’ in onze ‘vervangingspool’.
In onze vervangingspool werken vijf vervangers, zo nodig kunnen wij ook vervangers
regelen via andere scholenkoepels waar wij mee samenwerken. Met deze maatregel
hebben wij een groot deel van het reguliere ziekteverzuim weten op te vangen. Helaas is
er in tijden van een griepgolf niet altijd een vervanger beschikbaar voor de leerkracht van
uw kind(eren). Wij leggen hierbij uit wat de procedure in zo'n geval is:
Op de eerste dag dat er geen vervanger beschikbaar is, wordt er altijd geprobeerd een
oplossing te zoeken op de school zelf. Kinderen worden soms opgevangen door een
collega waarvan het eigenlijk niet de werkdag is, kinderen worden over andere groepen
verdeeld etc….
Vanaf de tweede dag dat er geen vervanger beschikbaar is, zal de directeur van de school
de afweging maken of er nogmaals een interne reorganisatie mogelijk is of dat een groep
kinderen thuis moet blijven. Uitgangspunt is dat een groep niet langer dan 1,5 dag per
week thuis mag blijven. Er zal, indien nodig, een rooster worden gemaakt, zodat
verschillende groepen naar huis worden gestuurd.
Mocht het zo zijn dat uw kind(eren) de eerstvolgende schooldag niet naar school
kan/kunnen, dan wordt u hier de voorafgaande dag voor 19.00 uur van op de hoogte
gesteld door de school, Ontvangt u geen bericht? Dan betekent dit dat er een oplossing is
gevonden en dat uw kind/kinderen gewoon naar school kan/kunnen.
Wij hopen uiteraard dat de situatie zich niet zal voordoen, maar mocht dit wel zo zijn op
de school van uw kind(eren), dan vragen wij uw begrip daarvoor.
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Verzoek van de gymdocent
Op vrijdags vinden de gymlessen plaatst in de gymzaal van Mantgum. Deze lessen
worden gegeven door een vakdocent. Het verzoek is om passende kleding en schoeisel te
dragen tijdens de lessen. Om lekker te kunnen bewegen is het verstandig om lange haren
in een start/vlecht te dragen.
Mearke
Zoals ieder jaar gaan de kinderen van groep 5 t/m groep 8 naar het Sinterklaas Mearke in
Winsum. Dit zal plaats vinden op woensdag 27 november. We vertrekken om 9.00u en
zullen voor 12.00u weer terug bij school zijn. We zijn voor dit uitstapje op zoek naar flink
wat rijders. De rijders mogen aanwezig blijven bij de voorstelling. U kunt zich hiervoor
opgeven bij juf Irma
Vieringen in December
Op donderdagochtend 5 december zal Sinterklaas weer een bezoek brengen aan de
leerlingen van Dûbelspan. Uiteraard komt hij bij de kleuters en de middenbouw in de klas
en zal hij een bezoekje brengen aan de bovenbouw. De leerlingen van groep 5 t/m groep
8 zullen op donderdag 14 november lootjes trekken. Zij vieren op 5 december een
surprise ochtend in de klas. Verdere informatie volgt later.
Op donderdag 19 december zullen wij ook op school weer kerst vieren. Traditie getrouw
starten wij met een gezamenlijk kerstontbijt. Hierna zullen de kinderen kerststukjes of
kerstguirlandes maken. Ook hier ontvangt u nog informative over.
Op vrijdag 20 december zal er geen vrijdagssamenwerking plaatsvinden, alle kinderen
gaan naar eigen school. Om 12.00u start voor alle kinderen de kerstvakantie!
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Vakanties en studiedagen 2019-2020
Vakanties:
Herfstvakantie: ma 21 oktober t/m vr 25 oktober
Kerstvakantie: ma 23 december t/m ma 6 januari
Voorjaarsvakantie: ma 17 feb t/m vr 21 februari
Pasen: do 9 april t/m ma 13 april
Koningsdag: ma 27 april
Meivakantie: ma 27 april t/m vr 1 mei
Bevrijdingsdag: di 5 mei
Hemelvaart: do 21 mei en vrijdag 22 mei
Pinksteren: ma 1 juni en di 2 juni (studiedag)
Zomervakantie: ma 6 juli t/m vr 14 augustus
Studiedagen (leerlingen vrij):
Maandag 6 januari
Woensdag 5 februari
Donderdag 9 april (voor Pasen)
Dinsdag 2 juni (na Pinksteren)
Kalender
Di 19 november

Afscheid juf Afke. Ouders welkom van
14.00u tot 14.30u
Sinterklaas Meark Winsum gr 5-8
Vertrek om 9.00u
Sinterklaasviering
Kerstviering
Geen vrijdagssamenwerking, alle kinderen
naar eigen school. Om 12u start de
kerstvakantie

Woe 27 november
Do 5 december
Do 16 december
Vr 20 december

Week 46 (11-15 november)
Woe 12 februari

Voortgangsgesprekken. Op uitnodiging
Zakelijke ouderavond (uitnodiging volgt
later)
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