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Ontwikkeling streekschool
Op 14 januari jl. is de projectgroep ‘ontwikkeling streekschool’ van start gegaan. De
deelnemende partijen op dit moment zijn afvaardigingen van MRren en dorpsbelangen
uit Wiuwert, Easterwierrum en Boazum. De projectgroep gaat zich de komende tijd
bezighouden met de ontwikkeling van een streekschool op een centrale plek tussen de
dorpen.
Tijdens bijeenkomsten die aan het eind van 2019 in de scholen hebben plaatsgevonden is
duidelijk geworden dat één school opeen centrale plaats de sterkste mogelijkheid is om
voor langere tijd kwalitatief goed onderwijs te behouden in deze regio. Hierbij is
genoemd dat een streekschool met een ‘plattelands concept’ zeer gewenst is. Daarnaast
zou het goed zijn wanneer meerdere organisaties aansluiten, zoals opvang,
peuterspeelzaal en/of sport en muziekactiviteiten. Ook is tijdens de avonden naar voren
gekomen dat de school groen en duurzaam zou moeten zijn, passend bij de huidige tijd.
De eerste uitdaging is om het concept te ontwikkelen en daarnaast goed onderzoek te
laten doen naar de mogelijkheden voor een locatie. Hiervoor plannen de directie, MRren
en dorpsbelangen afspraken met betrokken wethouder.
We zullen u regelmatig op de hoogte houden over het verloop van dit traject.
Met vriendelijke groet,
De projectgroep ‘ontwikkeling streekschool’

Peuteropvang en buitenschoolse opvang Kids First COP groep
Kids First COP groep biedt kinderopvang in de breedste zin van het woord in Groningen,
Friesland en Drenthe. Met onze peuteropvang, kinderdagverblijven en buitenschoolse
opvanglocaties zijn we vaak dicht bij of in de scholen te vinden.
Kids First COP groep is meer dan alleen een opvangplek: we willen kinderen iets mee
geven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben.
Elk kind kan bij ons terecht ongeacht achtergrond, cultuur of godsdienst. We werken
kindgericht: we respecteren kinderen zoals ze zijn, bieden hun liefdevolle aandacht en
geborgenheid, geven hun de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om
te spelen en kind te zijn. Avontuurlijk, speels, actief, energiek, initiatiefrijk en
stoutmoedig. Dat is wat kinderen bij ons mogen zijn. Wij zetten hun behoeftes op de
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eerste plaats. Ontwikkelen doen ze in hun eigen tempo. We willen ze iets meegeven waar
ze de rest van hun leven plezier van hebben
Naast en op de basisschool Dubelspan bieden wij peuteropvang en buitenschoolse
opvang aan. Onze tweetalige peuteropvang is geopend op maandag- en
donderdagochtend, de buitenschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Voor de woensdag zijn er nu (nog) geen voldoende aanmeldingen om te kunnen
starten.
Tijdens de schoolvakantie kunnen de bso kinderen terecht bij onze opvang in Mantgum.
Vanaf 1 februari 2020 bieden we, in de school, ook voorschoolse opvang aan, op de
maandag en de donderdag. Kinderen kunnen vanaf 7.00 uur op de vso terecht.
Voor aanmelding en/of meer informatie over de peuteropvang en de buitenschoolse
opvang kunt u terecht bij het kantoor in Akkrum en/of op de website van Kids First
www.kidsfirst.nl. Maar u kunt ook altijd eerst een kijkje nemen op de peuteropvang of de
buitenschoolse opvang. Loop gerust even binnen, u bent van harte welkom!
Contactgegevens:
Kantoor Akkrum:
Tel. 088-0350400
Afdeling plaatsingen:
Tel. 088-0350400
Email: planning@kidsfirst.nl
Peuteropvang It Krobbehonk:
Tel: 06-23347695
Email: PO-Boazum@kidsfirst.nl
Buitenschoolse opvang Boazum:
Tel: 06-57423289
Email: bso-boazum@kidsfirst.nl

Koningsspelen
Op vrijdag 24 april zullen de jaarlijkse Koningsspelen weer plaats vinden. Op deze dag zal
er geen vrijdagssamenwerking plaats vinden. We verwachten de kleuters om 9.00u op de
Fôlefinne in Easterwierrum. Zij kunnen om 11.45u weer opgehaald worden. De kinderen
van groep 3-8 worden om 8.30u op de Pikeloer in Wiuwert verwacht en zij kunnen om
12.00u weer opgehaald worden. Nadere informatie volgt later.
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Calamiteitendag.
Bij de indeling van de vrije/studiedagen heeft de school ook een calamiteitendag. Dit is
een dag waarop wij de kinderen “vrij” kunnen geven zodra er zich een onvoorziene
situatie voordoet. Denk hierbij aan brand, een kapotte kachel, een schaats
elfstedentocht. Wanneer er zich geen onvoorziene situatie’s voordoen kunnen wij deze
dag zelf inplannen. Ons voornemen is om deze dag in te plannen op maandag 4 mei.
Echter moeten wij deze calamiteitendag nog even achter de hand houden. Begin april
kan ik met zekerheid zeggen of we de calamiteitendag daadwerkelijk kunnen inplannen
en of de kinderen 4 mei vrij zijn. Wanneer we de dag nodig hebben voor een onvoorziene
situatie gaat dit niet lukken. Begin april hoort u hier meer over maar bij deze bent u
alvast op de hoogte.
Vakdocent muziek
Na de voorjaarsvakantie komt juf Amber Dragstma om de week, op donderdags,
muziekles geven bij ons op school. De kleuters krijgen een half uur muziekles en de
kinderen van groep 3-4-5 en groep 6-7-8 krijgen 45 minuten muziekles. De leerkrachten
zijn aanwezig tijdens de muziekles van de vakdocent zodat zij een week later (als de
vakdocent er niet is) verder in kunnen gaan op de gegeven muziekles. Op deze manier
hebben we een prachtig muzikaal aanbod.
Uitstapje groep 3-4-5 naar Tryater
Op donderdag 5 maart gaan de leerlingen van groep 3-4-5 naar een voorstelling van
Tryater in Leeuwarden. Hiervoor zijn we op zoek naar rijders. Opgave hiervoor kan bij
meester Willem (willem.zijlstra@gearhing.net)
Klasbord
Zoals u allen weet maken wij gebruik van Klasbord. Via Klasbord houden wij u op de
hoogte van alle activiteiten en bijzonderheden die op school plaats vinden.
Hieronder kunt u de toegangscode’s voor de verschillende groepen vinden:
Groep 1-2: 6D3-GES
Groep 3-4-5: U74-6N2
Groep 6-7-8: HSX-D5U
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Kinderkoor
Op zaterdag 7 maart zal er een optreden van het koor in de Tysker plaats vinden. Op
dinsdag 25 februari komt de dirigent van het koor ook bij ons op school om een aantal
liedjes met de kinderen te oefenen. In de dagen daarna zullen de leerkrachten de liedjes
ook regelmatig met de kinderen herhalen. De kinderen ontvangen van de activiteiten
commissie een briefje waarop ze kunnen aangeven of ze wel of niet bij het optreden in
de Tysker aanwezig zullen zijn. De origanisatie van het optreden in de Tysker is in handen
van het plaatselijke koor, de kinderen zijn dus niet verplicht hierbij aanwezig te zijn.
Onderwerpen Sociaal emotioneel
Iedere week behandelen we in onze klassen een thema wat de sociaal emotionele kant
van de leerlingen stimuleert en activeert. Hieronder staan de thema’s waar wij de
komende tijd aandacht aan zullen besteden. U kunt als ouder natuurlijk met uw kind in
gesprek gaan over een onderwerp wat wij hebben behandeld of wat u juist aanspreekt.
Zo komt u als ouder te weten wat we in de klas hebben besproken en wat uw kind vooral
aanspreekt bij dit thema:
week 7: (waarden en normen) REKENING HOUDEN MET ANDEREN
week 8: vakantie
week 9: (sociale vaardigheden) (assertief) VRAGEN OF IEMAND JE WIL HELPEN
week 10: (sociaal-emotionele kennis) EEN VERSCHIL VAN MENING HEBBEN
Vakanties en studiedagen schooljaar 2019-2020:
Vakanties:
Voorjaarsvakantie: ma 17 feb t/m vr 21 februari
Pasen: vr 10 april t/m di 14 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
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Studiedagen:
Dinsdag 14 april (na Pasen)
Dinsdag 2 juni (na Pinksteren)

Kalender
Maandag 10 februari
Maandag 24 februari
Woensdag 26 februari

OMR vergadering in Winsum
MR vergadering om 20.00u op Fôlefinne
Ontruimings oefening

Donderdag 5 maart
Woensdag 11 maart
Woensdag 18 maart
Week 7

Voorstelling Tryater groep 3-4-5
Open dag (8.30-10.00)
Himmeldei
Voortgangsgesprekken

Ma 17 februari t/m vr 21 februari

Voorjaarsvakantie, alle leerlingen vrij
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