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Beste ouders van de Botkeskoalle en de Sprankeling, hierbij ontvangt u de 

tweede gezamenlijke nieuwsbrief vol nieuwtjes en wetenswaardigheden, 

aandachtspuntjes en tips rondom de Campus. We wensen u veel leesplezier!  

Namens de teams van beide scholen, Trynke Dag en Alie Rienks       

Aanmelden nieuwe leerlingen! 

De beide scholen zijn bezig met hun begroting voor schooljaar 2021-2022. 

Voor ons is het van heel groot belang dat we weten op hoeveel leerlingen we 

kunnen rekenen. Het leerlingenaantal is bepalend voor onze begroting. De 

hoogte van de begroting bepaalt zaken zoals het aantal groepen waar we mee 

werken, de formatie (hoeveel leerkrachten er op onze school mogen lesgeven) 

en budget voor leermiddelen en materialen. U begrijpt dat hoe beter we het 

juiste aantal kinderen weten, hoe preciezer we kunnen begroten. Late 

aanmeldingen kunnen tot volle groepen leiden. Dus uiteindelijk komt tijdig 

aanmelden de leerlingen, uw kind(eren) ten goede! Op de websites van beide 

scholen vindt u de aanmeldingsformulieren. 
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De campus is officieel geopend! 

Afgelopen donderdag is de campus officieel geopend door CvdK Arno Brok.  

Voor de kinderen was er een prachtig sportief programma. Doordat het weer 

enorm mee zat en de organisatie super was, werd het echt een fantastisch 

feest!  

 

 

 

   Freerunnen op het plein 
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Beleeftuin 

Het spelen in de Beleeftuin is voor de meeste leerlingen het hoogtepunt van de 

dag. Ze vinden het er fantastisch! Er worden nog aanpassingen gedaan zoals 

het plaatsen van prullenbakken en van zandbakken. Omdat dat er ontzettend 

veel gebruik van de Beleeftuin wordt gemaakt, ook ’s avonds en in het 

weekend, zijn er helaas ook wel eens wat vernielingen. Wij als directeuren 

hebben een goed contact met de ambtenaar Veiligheid van de gemeente. 

Binnenkort hebben we een bijeenkomst met haar, de jongerenwerker en de 

wijkagent om het toezicht rond de Campus te verscherpen. U als ouders kunt 

uw kinderen uiteraard ook meegeven hoe er gespeeld moet worden op het 

plein en wijzen op meenemen van eigen troepjes zoals snoeppapiertjes en dat 

ze niks kapot mogen maken. Zodat we samen zo lang mogelijk optimaal van 

ons plein en de Beleeftuin kunnen genieten. Let wel; wat er na schooltijd en in 

het weekend in de Beleeftuin gebeurd is niet de verantwoordelijkheid van de 

scholen maar van de ouders. Toch willen we SAMEN zoveel mogelijk zorgen 

voor optimaal speelplezier rond de Campus voor alle kinderen van Damwâld! 

Ziet u onrechtmatigheden zoals vernielingen dan verzoeken we u om dit te 

melden bij de politie.  

Ouders kunnen als zij overlast zien en ervaren bellen met de politie op 0900-

8844. Als er sprake is van strafbare feiten zoals vernielingen, een inbraak, etc. 

en ouders zien dat, dan 112 bellen. Gaat het om een vernieling achteraf, dan 

ook het 0900- 8844 bellen voor het doen van een melding hierover en 

uiteraard aangifte doen. 

 

Voedselbosje 

Samen met het NME centrum de Klyster in Damwâld hebben we subsidie 

gekregen voor het aanleggen van een voedselbosje in onze beleeftuin!! 

Dit is een landelijke subsidie van IVN en in Fryslân zijn wij samen met 

Ameland de eerste gemeente waar zo’n voedselbosje wordt aangelegd. In 

november wordt tegelijk met de verdere aanleg van onze beleeftuin dit 

voedselbosje geplant. 

De kinderen van de groepen 6 en 7 worden betrokken bij het planten en alle 

kinderen worden betrokken bij de voedseleducatie. Ze krijgen doe-kaarten en 

andere lesmaterialen en we volgen de groei en ontwikkeling samen met de 

kinderen op de voet. Het betekent ook dat we samen voor het onderhoud gaan 

zorgen. We krijgen daarbij hulp van medewerkers van de Wingerd. 

Niet voor/langs de ramen s.v.p. 

De school heeft veel mooie doorkijkjes en veel glas, dat is prachtig. Echter 

willen we u als ouders van beide scholen vragen om niet (bewust) de kinderen 

in de klas af te leiden. Dat gebeurt als u erg vroeg op het plein komt of 
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wanneer u naar uw kind gaat zwaaien en aandacht trekken. Ook gebeurt het 

dat kleine broertjes/zusjes voor de ramen gaan staan en naar binnen kijken met 

de handen tegen het glas. Dat is onwenselijk en zorgt ervoor dat de laatste 20 

minuten van een lesdag eigenlijk geen effectieve leertijd meer is.  

Nog een vriendelijk maar dringend verzoek aan alle ouders om NIET tussen 

het klimhuisje op de hoek van het Botkeplein en het lokaal van groep 3 door te 

lopen. GRAAG MET EEN RUIME BOOG OM HET KLIMHUISJE, EN 

DUS OM HET LOKAAL HEEN LOPEN SVP!!!  

 

Corona; nieuwe verscherpte maatregelen  

Helaas hebben we nog steeds te maken met corona. Mark Rutte heeft in de 

persconferentie deze week de teugels dan ook weer strakker aangehaald. De 

scholen hebben besloten dat ouders nog steeds niet in de scholen mogen 

komen. Beide scholen hebben hun rondleidingen, en de Botke ook hun fysieke 

oudergesprekken, uitgesteld tot na de herfstvakantie. We vinden het enorm 

jammer dat dit zo loopt. We hopen op betere tijden… 

 

 

Parkeren 

De tút en derút bordjes zijn herplaatst. De tút en derút is ’s ochtends voor 

uitstappen van de kinderen en weer doorrijden. Toch wordt er daar nog steeds 

geparkeerd. Nogmaals; parkeren op de grote parkeerplaats en NIET op de 

T&D of op het parkeerstrookje voor de hoofdingang. Dit strookje is voor kort 

lossen en laden (niet van kinderen ;-)), parkeren bij noodgevallen bijv. door de 

hulpdiensten en moet dus vrij zijn. Tevens is dit de parkeerplek voor de 

medewerkers van de Blokkedoaze. Niet voor ouders! Parkeren aan de 

Badhúswei en de Halewei levert veel ongemak op bij omwonenden. We 

verzoeken u dan ook nog steeds om daar niet te parkeren. Bij het OPHALEN 

van de kinderen kunt u wel in de auto wachten op de Tút en derút. Dus niet op 

de Badhúswei of Halewei. 
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