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Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 met als thema vriendschap: Kom erbij!
Natuurlijk doet ook onze school mee aan de grootste, succesvolste én leukste
leesbevorderingscampagne. Tijdens deze week worden er in alle groepen extra activiteiten ondernemen
die het lezen zullen bevorderen. De inhoud van deze activiteiten houden we nog even geheim.
Wij zullen de kinderboekweek afsluiten met een inloopavond op woensdag 10 oktober van 18.45u tot
19.30u. U bent samen met uw kind(eren) van harte welkom!
Schoolbel (reminder)
Vanaf heden werken wij met een dubbele bel.
Iedere ochtend gaat om 8.28u de eerste bel. De kinderen gaan dan allemaal naar binnen.
De kinderen zijn vanaf 8.15u welkom op het schoolplein, dan is er ook plein wacht
Vanaf 8.15u zal ook de deur los zijn zodat de kleuters naar binnen kunnen.
’s Middags gaat de eerste bel om 12.58u, de kinderen gaan dan naar binnen.
De kinderen zijn vanaf 12.45u welkom op het schoolplein, dan is er ook pleinwacht. ’s Middags gaat om
12.45u de deur los voor de kleuters zodat zij naar hun lokaal kunnen.
Alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 blijven, zowel ’s morgens als ’s middags, voor de bel buiten, de
tassen kunnen bij de boom liggen.
Burendag
Op zaterdag 22 september vierden de dorpsbewoners van Boazum en onze basisschool gezamenlijk
burendag. Op deze dag is er erg hard gewerkt om ons schoolplein weer een stukje mooier te maken. Zo
is er een schaakspel en een twisterspel op de tegels geplakt, er is een podium gerealiseerd en ook de
moestuin en het insectenhotel hebben een mooi plekje op het plein gekregen.
Ook hebben alle leerlingen van Dubelspan hard gewerkt om spullen te maken die verkocht konden
worden. Het was een erg geslaagde dag met een prachtige opbrengst van €550,-. Wij willen alle
kinderen, (klus en hulp)ouders, dorpsbewoners en alle andere geïnteresseerden dan ook hartelijk
bedanken
Dierendag
Vorig jaar hebben we ervoor gekozen om de kinderen echte dieren mee te laten nemen tijdens
dierendag. Voor dit jaar hebben wij besloten dat de kinderen hun mooiste dierenknuffel mee naar
school mogen nemen.
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Leesouders gezocht.
Voor de leerlingen van de bovenbouw zijn wij opzoek naar leesouders die kunnen ondersteunen tijdens
het estafette lezen. Dit zal plaats vinden op maandag en dinsdag van 13.00u tot 13.30u. Mocht u willen
helpen dan kunt u zich aanmelden bij juf Irma (irma.emmerig@gearhing.net)
Voorlopige vrije dagen en vakanties schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
22 t/m 26 oktober
Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari
Studiedag
6 februari
Voorjaarsvakantie
18 t/m 22 februari
Pasen
19 t/m 22 april
Meivakantie
29 april t/m 3 mei
Hemelvaart
30 en 31 mei
Pinksteren
10 juni en 11 juni extra vrije dag
Zomervakantie
vanaf 11 juli

Kalender
Datum
Woe 3 okt
Do 4 okt
Woe 10 okt
Vrij 19 okt
Ma 22okt-vr 26 okt
Ma 29 okt
Za 3 nov
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