
 
 
 
 
 
 
 
  Verbinding Plezier Ontwikkeling Beweging 
 
Ouderbericht 30 april 2021 

 
 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Vandaag ontvangt u, aan het begin van de meivakantie, een bericht vanuit de school. In dit bericht een 

aantal actuele zaken en een kort overzicht van de planning in de komende weken. 

(Op onze website en via instagram kunt u actuele berichten lezen. Periodiek informeren we u via een 

ouderbericht.) 

Koningsspelen 

Wat was het afgelopen maandag een geweldig mooie dag! Feestelijk was het vanwege het weer, de 

kleding van leerlingen en kinderen en alle gezelligheid in en rond de school. Wat waren we trots toen we 

aan het einde van de dag de opbrengst van ruim 6000 euro aan de World Servants konden 

overhandigen! Wat goed! 

Opening voedselbosje 

Woensdag is het voedselbosje aan de voorkant van de Campus geopend. Een aantal leerlingen uit de 

groepen 5 van de Botke en de Sprankeling heeft allerlei eetbare planten en bomen geplant. In de klas is 

erover gesproken en geleerd en waren er ook lekker hapjes. Ook dit was een feestelijk moment! 

 

Verkeerssituatie rond de Campus 

Wat fijn dat er al zoveel enquêtes zijn ingevuld! Mocht u het nog niet hebben gedaan, dan kunt u dat 

nog doen via onderstaande link:  

https://nl.surveymonkey.com/r/VSOOuderEnKindEnqueteCampusDamwald 

https://nl.surveymonkey.com/r/VSOOuderEnKindEnqueteCampusDamwald
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Wisselen van schoenen 

Alle binnenschoenen zijn mee naar huis gegaan. Zou u in de meivakantie willen kijken of de schoenen 

nog passen? We verwachten dan na de meivakantie dat iedereen weer passende schoenen mee heeft.. 

Gevraagd: toezichthoudend bestuurslid (onbezoldigd) 

Onze vereniging PCBO Dantumadiel is op zoek naar een nieuw bestuurslid. In de bijlage bij dit bericht 

vindt u nadere informatie over de functie. Reageren kan tot 15 mei a.s. 

Kranslegging 4 mei 

Op 4 mei herdenken we en op 5 mei vieren we…  

De leerlingen van groep 8 verlenen hun medewerking aan de 4 mei herdenking (zonder publiek). 

Afgelopen woensdag heeft rtv NOF alvast opnames gemaakt. Komende dinsdagavond worden de 

kransen opnieuw gelegd. Daarbij is ook een krans van de Sprankeling. Onze school heeft het 

oorlogsmonument geadopteerd. 

Project beweging 

Vanaf 27 mei a.s. werken we in de school aan het thema ‘beweging’. We gaan opnieuw met kunstenaars 

aan de slag. We hopen in de week van 14 juni het project af te sluiten. We gaan dat in ieder geval zo 

doen dat u er thuis ook iets van kunt zien. Of dat al in de school kan of dat we het op beeld vast moeten 

leggen, da gaan we na de meivakantie besluiten…. 

Audit 

Op 24 juni a.s. wordt onze school onder de loep genomen door een externe. De heer Herman 

Bijsterbosch gaat, met het inspectiekader in de hand, een dag in de school kijken en geeft ons terug wat 

hij heeft gezien. We zien dit als een mooie ‘0-meting’. Onze eigen waarneming en de waarneming van de 

auditor leggen we naast elkaar. We krijgen complimenten over wat er goed gaat en we krijgen adviezen 

waar het beter kan. We houden u op de hoogte van de uitkomsten. 

Planning laatste weken 

Na de meivakantie hebben we nog acht schoolweken. In die korte tijd gaat er nog veel gebeuren.  

Wat we nu al weten, delen we graag met u. Onderstaand alvast een overzicht. 

Een aantal belangrijke data: 

Donderdag 27 mei:  Bijeenkomst leerkrachten Sprankeling: leerlingen eerder vrij. 

(leerlingen groep 1-4 12:00 uur en leerlingen groep 5-8 12:10 uur uit.) 

Week van 14 juni: Afsluiting project ‘beweging’ (Nadere info volgt) 

Week van 28 juni:  Gesprekken n.a.v. rapport 

Woensdag 7 juli: Overdracht leerlingen (alle kinderen vrij) 

Donderdag 8 juli: Laatste schooldag leerlingen Sprankeling 

Vrijdag 9 juli:  Begin zomervakantie voor leerlingen (leerlingen vrij) 

 

Contact 

Mocht er iets zijn dat u met me wilt delen dan kunt u me bereiken via de mail: 

m.boersma@pcbodantumadiel.nl 


