
 

         

Beste ouders van de Botkeskoalle en de Sprankeling, hierbij ontvangt u de 
vierde gezamenlijke nieuwsbrief vol nieuwtjes en wetenswaardigheden, 
aandachtspuntjes en tips rondom de Campus. We wensen u veel leesplezier!  

Namens de teams van beide scholen, Martin Boersma en Alie Rienks       

Even voorstellen; Martin Boersma 

Een nieuw gezicht op de Campus 

Vanaf 1 januari ben ik in dienst van PCBO Dantumadiel en werkzaam als 
directeur op de Sprankeling. Graag stel ik me even aan u voor: Mijn naam is 
Martin Boersma, woonachtig in Leek, getrouwd en vader van drie zoons (22, 
20 en 18 jaar oud). De prachtige nieuwe school en het (zeer) enthousiaste 
team waren voor mij aanleiding om in Damwâld te komen werken. Voor een 
aantal ouders ben ik geen onbekende, omdat ik in de jaren negentig met veel 
plezier zes jaar als meester op ‘De Bron’ heb 
lesgegeven. Na mijn tijd op de Bron heb ik mijn 
werk voortgezet als directeur binnen het 
basisonderwijs en de laatste jaren in het VO. 
Ik hoop dat we elkaar in de toekomst persoonlijk 
kunnen ontmoeten. 
  
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan ben 
ik bereikbaar via e-
mail: m.boersma@pcbodantumadiel.nl 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Martin Boersma, 
directeur 

Nieuwsbrief voor alle 

ouders van de Campus 
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Lockdown 

Helaas zijn de scholen al sinds 16 december 2020 gesloten. Alleen kinderen 

van ouders in vitale beroepen worden op beide scholen opgevangen. Op 

beide scholen overstijgt het aantal kinderen in de noodopvang de 10%. De 

kinderen volgen de online lessen van juf of meester. Meestal zijn de lessen 

tot rond lunchtijd. Na de lunch worden er meer ontspannen activiteiten 

gedaan. Ook zijn er 1x per week schoolpleinactiviteiten door de 

buurtsportcoaches. Erg leuk.  

Thuisonderwijs 

We merken dat het, hoe dubbel dit ook klinkt, begint te wennen. De 

leerkrachten hebben snel hun draai met het geven van thuisonderwijs weer 

gevonden en dat merken we ook bij de meeste kinderen. Waar we tijdens de 

vorige lockdown nog instructiefilmpjes maakten wordt nu echt online 

lesgegeven. Op beide scholen is dit meestal in de ochtend. Na de lunch is er 

tijd voor ontspanning. Want online lessen volgen (leerlingen) én geven 

(leerkrachten) én begeleiden (ouders) is best heel intensief.  

Beide directeuren zijn erg trots op hoe de teams en de leerlingen en hun 

ouders dit opgepakt hebben! Petje af!!! 

Happy stones; 

schatzoeken voor 

kinderen 

Happy Stones, de naam zegt het al: 

vrolijke steentjes. En vrolijk word je er 

zeker van als je er eentje vindt! De 

steentjes zijn namelijk omgetoverd tot 

heuse kunstwerkjes die een glimlach op je 

gezicht toveren. De rage met de steentjes 

was er vorig jaar al, maar wordt nu door 

heel Nederland een grote hit! Nu beide 

scholen weer gesloten zijn, is dit een erg 

leuk initiatief om creatief met de kinderen 

aan de slag te gaan en ze mee naar 

buiten te krijgen. Tijd dus ook voor ons om 

de komende weken allemaal Happy 

Stones te gaan maken; ze zomaar ergens 

neer te leggen én naar ze op zoek te gaan! 😃 

WAT IS DE BEDOELING? 

Jullie mogen thuis een steentje of zelfs meerdere…beschilderen met een 

vrolijk gezichtje, plaatje of een tekst. Op de achterkant zou je dan nog de 

Sprankeling of Botke(skoalle) kunnen schrijven of het logo van de school 

tekenen zodat het een echte ‘sprankelende’ of Botke happy stone wordt. Je 

weet dan ook meteen dat als je zo’n steentje mocht vinden, iemand van één 

van beide scholen heeft hem speciaal daar voor jou neergelegd! Daar word je 

vast eventjes heel erg blij van! 😃 



 

 

Happy Stones worden dus verstopt in de buurt. Je kunt ze overal 

tegenkomen; op bankjes, naast lantaarnpalen, in een holle boom. Happy 

Stones zijn gemaakt om je een geluksmomentje te bezorgen. Zorg er wel 

voor dat je de stenen achterlaat waar ze veilig gevonden kunnen worden! Dus 

niet op een drukke weg of aan de waterkant.  

Als je een happy stone vindt mag je er een foto van maken en deze dan in 

Parro (De Sprankeling) of Social Schools (Botkeskoalle) naar ons toesturen. 

Het zou wel mooi zijn om het steentje te laten liggen zodat iemand anders er 

ook weer heel happy van wordt! 😃 

Tip 1: je kunt de stenen beschilderen met acrylverf op waterbasis of met stift 

en deze dan vernissen met acryllak zodat de afbeelding er niet afregent… of 

met nagellak beschilderen! Je kunt ook blanke nagellak gebruiken om te 

lakken.  

Tip 2: Op internet kun je heel veel voorbeelden vinden van happy stones. En 

er zijn ook Happy Stones Facebookgroepen waar je inspiratie op kunt doen.  
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