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Even voorstellen
Ik ben Jurre Koning en ik ga dit jaar stage lopen op Dûbelspan. Ik kijk hier erg naar uit en
hoop hier veel ervaring op te doen. Ik zit op de ROC Friese Poort in Leeuwarden waar ik
de opleiding onderwijsassistent volg omdat ik graag wat in het onderwijs wil doen. Ik ben
18 jaar en woon in Sneek. In mijn vrije tijd ben ik veel buiten bijvoorbeeld aan het
voetballen, foto’s maken of vissen etc. Naast mijn school heb ik ook bijbaantjes, Ik werk
bij restaurant ’t Vaticaan als keukenhulp en ben ook assistent trainer bij
wielrenvereniging WV Snits. Zelf zit ik op voetbal in een vriendenteam en heb het nog
altijd naar mijn zin als we weer een balletje kunnen trappen.
Herhaalde oproep voor 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 Inge, Irma, Dick-Jan
of bij mij melden.
Jaap Nieuwenhuis, vader van Roos.
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Babynieuws
Op woensdag 21 oktober zijn juf Geeske en haar vriend Fokke de trotste ouders
geworden van een gezonde zoon, hij heeft de naam Teake gekregen. Met zowel moeder
als zoon gaat het goed en ze genieten volop.
Pingpong tafel
Op dinsdag 3 november stond er ineens een grote verrassing voor de kinderen op het
schoolplein. Vanuit de Gearhing was er voor iedere school een budget beschikbaar
gesteld om vrij te besteden. Het team van Dûbelspan heeft besloten om van dit budget
een pingpong tafel aan te schaffen en een in hoogte verstelbaar tennis/volleybalnet voor
in de pannakooi. We hopen dat de kinderen er veel plezier van zullen hebben.
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.
De loco en/of directie zal altijd proberen u zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen
via de mail of Klasbord.
Vieringen in December
Op donderdagochtend 3 december zal onze Sinterklaas viering weer plaatsvinden. Zoals u
zult begrijpen zullen wij dit in aangepaste vorm doen. Hoe en wat is nog een verrassing
maar we maken er zeker een feest van! De leerlingen van groep 5 t/m groep 8 zullen
volgende week lootjes trekken. Zij vieren op 3 december een surprise ochtend in de klas.
Verdere informatie volgt later.
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Op donderdag 17 december zullen wij ook op school weer kerst vieren. Hier ontvangt u
binnenkort de nodige informatie over
Op vrijdag 18 december zal er geen vrijdagssamenwerking plaatsvinden, alle kinderen
gaan naar eigen school. Om 11.45u start voor alle kinderen de kerstvakantie!
Hondenpoep
De laatste tijd hebben we op het voetpad rond de school erg veel last van hondenpoep
gehad. Dit is natuurlijk erg vervelend voor de kinderen, ouders en leerkrachten die
gebruik maken van dit pad. Sinds kort staat er een afvalbak speciaal voor de zakjes
hondenpoep, sindsdien merken we dat het beter gaat, hier zijn we erg blij om!
Vakanties en studiedagen
Kerstvakantie: maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari
Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari
Pasen: vrijdag 2 april t/m maandag 5 april
Koningsdag: dinsdag 27 april
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
- Woensdag 4 november vanaf 12.00u
-maandag 16 november
-donderdag 11 februari
- donderdag 1april vanaf 12.00 uur
-10,11 en 12 mei (2 weken mei vakantie)
-maandag 26 april (voor Koningsdag)
-maandag 21 juni
-vrijdag 9 juli
Kalender
Maandag 9 november
Dinsdag 10 november
Dinsdag 10 november

Facultatieve gesprekken
Facultatieve gesprekken
Schoolschaatsen groep 5-8
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Maandag 16 november
Dinsdag 17 november
Dinsdag 24 november
Donderdag 26 november
Dinsdag 1 december
Donderdag 3 december

Studiedag team, alle leerlingen vrij
Schoolschaatsen groep 5-8
Schoolschaatsen groep 5-8
Voorstelling “Frets” voor alle groepen in
Mantgum
Schoolschaatsen groep 5-8
Sinterklaas viering
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