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Beste ouders van de Botkeskoalle en de Sprankeling en de buren van de Campus, 

hierbij ontvangt u de derde gezamenlijke nieuwsbrief vol nieuwtjes en 

wetenswaardigheden, aandachtspuntjes en tips rondom de Campus. We wensen u 

veel leesplezier!  

De teams van beide scholen      

Corona; harde lockdown  

Helaas heeft premier Rutte op maandag 14 december 2020 een harde lockdown 

aangekondigd. Per 16 december zijn de scholen dicht. Dit betekent weer veel geregel 

en helaas ook dat de kerstviering op de Botkeskoalle niet door is gegaan. De 

Sprankeling heeft dinsdag nog wel kerst gevierd in de groepen.  

De sluiting duurt waarschijnlijk tot 19 januari 2021.  

Op beide scholen wordt na de kerstvakantie gestart met thuisonderwijs.  

KidsFirst biedt voor haar klanten voor- en naschoolse noodopvang aan in Damwâld. 

Zij vangen geen leerlingen op onder lestijd. Daar zijn de scholen verantwoordelijk 

voor. Dat is dus anders dan tijdens de eerste scholensluiting.  

Noodopvang 

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen bieden de scholen, mits ouders beslist 

geen andere opvangmogelijkheid hebben, noodopvang aan tijdens de reguliere 

lestijden.  

Ook voor kinderen in kwetsbare gezinnen kan de school noodopvang verzorgen. Dit 

gaat altijd in overleg met ouders, eventuele hulpverlening die al in het gezin zit of na 

overleg met het gebiedsteam. Wij hopen ouders met deze extra opvangmogelijkheid 

te kunnen ondersteunen. Alle kinderen worden tezamen opgevangen. Meer informatie 

vindt u op https://www.sdfryslan.nl/  
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Aanmelden nieuwe leerlingen 

Aanmelden van nieuwe leerlingen/kleuters kan altijd. U kunt contact opnemen 

met de scholen voor informatie en om aanmeldingsformulieren aan te vragen. 

Ook liggen er aanmeldingsformulieren van beide scholen bij de opvang in de 

Blokkedoaze. CBS De Sprankeling 0511-233213 & OBS Dr J.Botkeskoalle 0511-

421750.  

 

 

Parkeren 

De tút en derút is ’s ochtends voor uitstappen van de kinderen en weer doorrijden. 

Toch wordt er daar nóg steeds geparkeerd. De geparkeerde auto’s belemmeren de 

doorstroom; het rondje-rijden, wat juist de bedoeling is op de tút en derút.  

- Parkeren (dus uitstappen) => op de grote parkeerplaats  

- Brengen en doorrijden => tút en derút  

- Halen => parkeerplaats of kort parkeren op de tút en derút 

- Noodgevallen, invalidenparkeerplek en parkeren medewerkers van de 

Blokkedoaze => parkeerstrook bij de hoofdingang Campus. Deze strook is 

ook niet voor kort parkeren door (laatkomenden) ouders! 

Parkeren op de Badhúswei en de Halewei levert veel gevaar (overstekende kinderen) 

en ook ongemak op bij de doorstroom van het verkeer voor overige ouders en 

omwonenden. We verzoeken u nogmaals om daar niet te parkeren. Bij het 

OPHALEN van de kinderen kunt u wel kort in de auto wachten op de Tút en derút. 

(graag de motor uitzetten) Wederom dus niet op de Badhúswei of Halewei.  

Wij vragen u om elkaar aan te spreken als u zich stoort aan dit gedrag. Wij doen ons 

best maar zien niet alles. En elkaar aanspreken kan uiteraard op een nette manier.  

De teams van de Sprankeling en de Botkeskoalle 

wensen u fijne, veilige, gezonde, gezegende en 

vooral liefdevolle feestdagen toe 

 

 

Grien 

 

Skjin 

 

Sûn 

  

Tûk 

 

 

 

 


	Corona; harde lockdown
	Aanmelden nieuwe leerlingen
	Parkeren
	De teams van de Sprankeling en de Botkeskoalle wensen u fijne, veilige, gezonde, gezegende en vooral liefdevolle feestdagen toe

