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Studiedag
Op 11 oktober stond er een studiedag voor de teams van alle drie de scholen (Wiuwert,
Easterwierrum en Boazum) op de planning. Tijdens deze studiedag hebben de teams
kennis met elkaar gemaakt en is er gebrainstormd over de toekomstige streekschool. Er
zijn ervaringen uitgewisseld over hoe de scholen het onderwijs nu inrichten en hoe zij dit
in de toekomst willen doen. Daarnaast is er nagedacht over de kernwaarden waar de
streekschool in de toekomst vanuit wil gaan. Door de kennismaking en het gesprek over
de toekomst ontstond een positieve energie en de leerkrachten kijken uit naar een mooie
toekomst voor de drie dorpen. Hier onder ziet u deze kernwaarden.

Facultatieve gesprekken
In week 46 zullen de facultatieve gesprekken tussen de leerkracht en ouders/verzorgers
weer plaats vinden. Deze gesprekken zijn bedoelt voor ouders die graag een keer extra
met de leerkracht willen spreken. Ook is het mogelijk dat de leerkracht de ouders
uitnodigt.
De gesprekken duren ongeveer 10 minuten en vinden plaats na schooltijd.
Wanneer de leerkracht de ouders/verzorgers wil uitnodigen voor een 10-minutengesprek
dan kunt u voor a.s. vrijdag 5 november een uitnodiging via de mail verwachten van de
leerkracht van uw kind(eren).
Indien u zelf graag een gesprek in wilt plannen dan kunt u dit kenbaar maken door de
desbetreffende leerkracht te mailen voor een afspraak. Graag mailen NA 5 november en
uiterlijk woensdag 10 november. In deze mail dient u aan te geven wat uw

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

Nieuwsbrief november 2021

gesprekspunten zijn. Op deze manier kunnen de leerkrachten zich goed voorbereiden op
het gesprek.
Voor een gesprek met de leerkracht van groep 1-2 kunt u mailen naar;
inge.nijboer@ gearhing.net of naar gea.zwaagstra@gearhing.net
Voor een gesprek met de leerkracht van groep 3-4-5 kunt u mailen naar;
nelie.veenstra@gearhing.net
Voor een gesprek met de leerkracht van groep 6-7-8 kunt u mailen naar;
geeske.bouma@gearhing.net of naar clary.van.der.bijl@gearhing.net
Ouderbijdrage
Zoals in de schoolgids staat aangegeven vraagt onze school aan de ouders/verzorgers een
eigen bijdrage voor extra activiteiten.
Van deze vrijwillige algemene ouderbijdrage worden diverse activiteiten betaald, waar
uw kind(eren) aan mee doen. Deze activiteiten zijn o.a. de kerstviering, paasviering, een
educatief uitje, schoolschaatsen, sinterklaasfeest en de laatste schooldag tijdens de
Boazumer Merke.
Voor het schooljaar 2021/2022 is de algemene ouderbijdrage, net als voorgaande jaren,
vastgesteld op: € 15,00 per leerling. Willen jullie dit bedrag over maken op
rekeningnummer NL02 RABO 0121 1352 68 ten name van ‘Stichting Schoolactiviteiten
Boazum’.
Graag onder vermelding van: ouderbijdrage 2021 + naam leerling(en)
Wij zien dit bedrag graag uiterlijk 26 november 2021 tegemoet.
Tevredenheidsonderzoek
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is voor ons erg
belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons
van belang. Daarom nemen we iedere twee jaar een oudertevredenheidsonderzoek af.
De doelstelling van dit onderzoek is dat we graag van u te horen krijgen waar u tevreden
over bent. Daarnaast om verbeteringen door te voeren op punten waarop onze
ouders/verzorgers dit het meeste nodig vinden. Door deel te nemen aan dit onderzoek,
geeft u input en feedback.
Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders
meedoen. Uw gegevens worden anoniem verwerkt. Ieder gezin krijgt één vragenlijst.
We verzoeken u de lijst in te vullen voor het oudste kind bij ons op school.
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Vanaf donderdag 4 november wordt u via email uitgenodigd om deel te nemen aan het
tevredenheidsonderzoek. Wilt u voor donderdag 18 november reageren?
Het invullen zal een paar minuten van uw tijd vragen. Het zijn 10 korte vragen en u kunt
een rapportcijfer geven.
Ook zullen de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 en de teamleden een vragenlijst
invullen.
We hopen op uw medewerking en wensen u veel succes bij het invullen van de
vragenlijst!
Vieringen in December
Op donderdagochtend 2 december zal onze Sinterklaas viering weer plaatsvinden. 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.
Op donderdag 23 december zullen wij ook op school weer kerst vieren. Hier ontvangt u
binnenkort de nodige informatie over
Op vrijdag 24 december zal er geen vrijdagssamenwerking plaatsvinden, alle kinderen
gaan naar eigen school. Om 11.45u start voor alle kinderen de kerstvakantie!
Vakanties en studiedagen
Vakanties
Kerstvakantie: maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari
Voorjaarsvakantie: maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari
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
Woensdag 17 november (vanaf 12.00u )
Dinsdag 7 december
Maandag 10 januari
Woensdag 26 januari
Donderdag 3 maart
Donderdag 10 maart (vanaf 12.00u )
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Donderdag 23 juni
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Kalender
Donderdag 11 november
Woensdag 17 november
Week 46
Donderdag 2 december
Dinsdag 7 december
Donderdag 23 december
Vrijdag 24 december

Juf Clary en juf Geeske afwezig. Juf Kaki
komt vervangen
Gearhingmiddag, alle leerlingen vanaf
12.00u vrij
Facultatieve gesprekken (op uitnodiging)
Sinterklaasviering
Studiedag team, alle leerlingen vrij
Kerstviering (info volgt)
GEEN vrijdagssamenwerking, alle
leerlingen komen naar eigen school.
Om 11.45u start voor iedereen de
kerstvakantie
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