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Even voorstellen
Mijn naam is Rianne Speerstra en ik woon in Winsum (frl), 3 jaar geleden getrouwd met
Jelte. We hebben 3 kinderen, Nienke (11), Jitse (9) en Brecht (7). Vorig schooljaar werkte
ik als leerkracht voor verschillende groepen in Makkum en in Hindeloopen. Ook deed ik
daar de ondersteuning van individuele leerlingen. Dit laatste vind ik het leukste om te
doen. Vlak voor de zomervakantie waren er ineens allemaal vacatures, zo ook een
vacature van zorgleerkracht binnen OT Noord. Een vacature die goed bij mij past en waar
ik eigenlijk al een tijd op heb gewacht, maar nog niet eerder voorbij was gekomen. Ik ben
vanaf de zomervakantie werkzaam op de scholen in Boazum, Wiuwert en Easterwierrum.
Op dinsdag en donderdag ben ik te vinden op de 3 verschillende locaties. Woensdags ben
ik van 9.00 tot 13.00 in Boazum aan het werk. Ik heb het nu al erg naar mijn zin en we
gaan er een mooie tijd van maken.
Parro
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen gaan wij binnenkort over op een
ander communicatie middel, namelijk Parro
Als het goed is heeft u hier op vrijdag 10 september van de leerkrachten een uitnodiging
met instructies en een toegangscode voor ontvangen.
Belangrijk: deze toegangscode om Parro te installeren vervalt na 3 weken. De meeste
ouders hebben de uitnodiging geaccepteerd en kunnen al gebruik maken van Parro.
Zo nu en dan plaatsen we al wat foto’s en berichten omdat Klasbord niet meer
toegankelijk is. Het is voor zowel de ouders als leerkrachten even wennen en ontdekken.
We zullen er eerst de foto’s op zetten, nieuwsbrieven versturen en overige berichten
versturen. U ontvangt belangrijke zaken zoals de nieuwsbrief eerst ook nog via de mail.
Na de kerstvakantie zullen we volledig overstappen naar Parro.
Contact- en toestemmingsformulier.
Alle oudste kinderen van het gezin hebben onlangs een contactformulier en een
formulier voor de toestemming van het gebruik van beeldmateriaal mee gekregen.
Mocht u dit formulier nog niet bij de leerkracht van uw oudste kind hebben ingeleverd
zou u dit dan zo snel mogelijk willen doen?
De gegevens van dit formulier verwerken wij in ons administratiesysteem zodat alles
weer up-to-date, op deze manier kunnen wij u, in geval van nood, goed bereiken.
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Kinderpostzegels
Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e editie van de
Kinderpostzegelactie weer van start. Basisschoolkinderen uit de bovenbouw gaan weer
op pad om verschillende producten te verkopen.
Uiteraard is er ook dit jaar weer een goed doel gekoppeld aan de actie.
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen
basisschoolkinderen in Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer
kinderen kregen te maken met armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen
haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale problemen zoals eenzaamheid,
angst en depressie. De langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en
sociale contacten worden steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra
aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen.
Dierendag
Op maandag 4 oktober is het weer dierendag. De kinderen mogen op deze dag allemaal
een knuffeldier meenemen. Tevens mogen de ouders/kinderen (voor wie dat wil) om
13.45u op het schoolplein komen met hun echte huisdier te laten zien.
ANWB Streetwise
Op dinsdag 5 oktober hebben alle groepen een interactieve gastles van de ANWB welke
gaat over de verkeersveiligheid. Kinderen leren gevaarlijke situaties in het verkeer te
herkennen en ze oefenen hoe ze bepaalde verkeerssituaties kunnen beheersen. Al met al
een erg leerzaam programma.
Deze gastlessen volgen we gezamenlijk de kinderen van de Folefinne. De lessen van
groep 1-2 zullen plaats vinden in het speellokaal van onze school en de andere lessen
vinden plaats in Easterwierrum. Zoals u in de mail en op Parro heeft kunnen lezen zoeken
we nog rijders en ouders die mee willen fietsen. Opgave kan bij de betreffende
leerkrachten.
Kinderboekenweek
Op woensdag 6 oktober gaat de jaarlijkse Kinderboekenweek weer van start. Het thema
is dit jaar… Worden wat je wilt..
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in
tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt.
Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of
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ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of
YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of
te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en
alvast dromen over later.
Op deze dag zullen de kinderen van groep 6-7-8 om 8.15 uur de opening van de
Kinderboekenweek verzorgen. Bij goed weer zal dit plaats vinden op het schoolplein en
zijn ouders van harte welkom. Mocht het slecht weer zijn dat openen wij de
kinderenboeken week met de kinderen en leerkrachten in het speellokaal. Alle kinderen
mogen deze dag verkleed op school komen.
Op donderdag 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek weer op feestelijke wijze af.
Schoolreisje
Eindelijk is het dan echt zover, we gaan op schoolreisje!
Op vrijdag 8 oktober gaan alle kinderen van Dubelspan, de Pikeloer en de Folefinne op
schoolreisje. U heeft via de mail alle nodige informatie ontvangen. We hebben er enorm
veel zin in en kijken uit naar een dag vol pret!
Voorstelling Gezonde school: Het griezelgeheim
De vier vrienden Job, Ayla, Tom en Lynn wonen in het rustige en liefdevolle kustplaatsje
Veilig Haven. Samen gaan ze op avontuur met hulp van de vrolijke kapitein. Ze maken
onderweg veel plezier, maar dan blijkt één van hen een geheimrilleraar te zijn. Hij deelt
geheimen uit die echt niemand wil hebben; Griezelgeheimen. Zal het de vrienden lukken
om samen de storm te trotseren?
Tijdens de voorstelling Griezelgeheim, wordt seksueel grensoverschrijdend gedrag door
een volwassene theatraal in beeld gebracht door acteurs. Op passende wijze wordt aan
kinderen duidelijk gemaakt hoe misbruik je kan overkomen en welke gevoelens en
gedachten het oproept. Door de zorgvuldige opgebouwde sfeer, leuk en moderne liedjes
dans en verteltheater bewaken de spelers de balans tussen kijkplezier en impact. De
voorstellig wordt al geruime tijd opgevoerd en is uitvoerig besproken en getoetst op haar
uitwerking en effect.
De voorstelling zal plaats vinden op dinsdag 2 november en zal 3x opgevoerd worden
zodat het niveau aangepast kan worden aan de doelgroep.
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Vakanties en studiedagen
Vakanties
Herfstvakantie: maandag 18 oktober t/m vrijdag 24 oktober
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
Maandag 11 oktober
Woensdag 17 november (vanaf 12.00u )
Dinsdag 7 december
Maandag 10 januari
Woensdag 26 januari
Donderdag 3 maart
Donderdag 10 maart (vanaf 12.00u )
Donderdag 23 juni
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Kalender
Woensdag 29 september
Maandag 4 oktober
Dinsdag 5 oktober
Woensdag 6 oktober
Vrijdag 8 oktober
Maandag 11 oktober
Woensdag 13 oktober
Donderdag 14 oktober
Vrijdag 15 oktober
Maandag 18 oktober-vrijdag 22 oktober
Dinsdag 2 november

Start verkoop kinderpostzegels
Dierendag
ANWB Streetwise gastlessen alle groepen
Start Kinderboekenweek
Schoolreisje
Studiedag, alle leerlingen vrij
Geplande ontruimingsoefening
Afsluiting Kinderboekenweek
Gastlessen van de bibliotheek
Herfstvakantie
Voorstelling Gezonde school

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

Nieuwsbrief oktober 2021

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

