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Achte âlden,
Vakantieschema 2019 – 2020, komend schooljaar.
Naam
Earste skoalledei / eerste schooldag
Hjerstfakânsje / Herfstvakantie
Krystfakânsje / Kerstvakantie
Foarjiersfakânsje / Voorjaarsvakantie
Peaskefakânsje / Paasvakantie
Maaiefakânsje / Meivakantie
Himelfeart / Hemelvaart
Pinksterfakânsje / Pinkstervakantie
Simmerfakânsje / Zomervakantie

Data
Maandag 26 aug 2019
21 t/m 25 okt 2019
23 dec 2019 t/m 3 jan 2020
17 t/m 21 febr 2020
10 t/m 13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1juni 2020
6 juli t/m 14 aug 2020
Het bovenstaande schema wordt vastgesteld in overleg
met de andere scholen in Dongeradeel. Een kleine
variatie per school is mogelijk, dit betreft bijvoorbeeld
de meivakantie.

Fryske dikteekriich.
Emma Koree fan groep 7 hat it tredde plak
helle op de provinsiale Fryske Dikteekriich,
dy ’t op tiisdei 16 april holden is yn it
Provinsjehûs te Ljouwert.
We binne tige grutsk op Emma! Se kin de
Fryske taal no al hast sûnder flaters skriuwe,
dat dogge in protte Friezen har net nei.
Dit jildt fansels ek foar de oare dielnimmers
oan it diktee: Fiannah Haaima en Freddy
Faber.
En wat ûntdutsen de bern ûnderwilens: Ek it
wapens fan de Burmania ’s en de Holdinga
‘s út Eanjum binne te finen yn de Steateseal.

Sportdei freed 7 juny.
De sportdei is dit jier foar groep 6 oant en mei 8. De
lokaasje is by it swimbad yn Dokkum, omt it swimbad ek
brûkt wurdt.
De datum is fêststeld op freed 7 juny 2019. Der komt

meidertiid in oprop foar ferfier.

Vervanging kozijnen in de meivakantie.
In de meivakantie worden alle overige kozijnen van de school die nog van hout zijn,
vervangen door kunststofkozijnen. Het betreft alle oude entrees en de vervanging
van de deur van de kleuterberging. In de entrees wordt tegelijkertijd dubbel
veiligheidsglas aangebracht. Firma Johan van Driesum uit Oosternijkerk zal dit werk
uitvoeren.
In de voorjaarsvakantie zijn de ruimten achter de lambrisering geïsoleerd.
Langzamerhand werken we toe naar een onderhoudsvrije en energiezuinige,
groene school. We hebben vanaf juni 2013 55 zonnecollectoren op school. Het
afgelopen jaar 2018 hebben deze 13.441 KWh opgeleverd, een netto resultaat van
1006 KWh. We rekenen erop dat het gasverbruik met de genoemde maatregelen
ook aanzienlijk zal verminderen.
Veiligheid op de toegangswegen bij school.
In overleg met de gemeente, bestuur en MR zijn er plannen
gemaakt om de veiligheid bij het halen en brengen van de
leerlingen te vergroten en te borgen. De gemeente heeft onlangs
een bedrijf de opdracht gegeven dit te regelen. Dit wordt in de
meivakantie in uitvoer gebracht.
Bordjes met “In tút en derút”, schoolzones en dergelijke worden
dan gerealiseerd.
Een proces van jaren krijgt een afronding!
Dodenherdenking
Op zaterdag 4 mei zal er stil worden gestaan bij deze herdenking. De
leerlingen uit groep 7 en 8 zullen hun medewerking verlenen tijdens
deze herdenking. We verzamelen ons bij het MFA om 19.30 uur.
Vormgeving continurooster, extra instructies.
Zoals bekend gaan we volgend jaar, 2019 – 2020, over op het continurooster. In week 20
en 21, maandag 13 t/m vrijdag 24 mei, gaan we proefdraaien. Het schema met de
schooltijden is bekend, zie skoallenijtsje 353. Er zijn instructies opgesteld.
Ledenvergadering op donderdag 16 mei.

De ledenvergadering is vastgesteld op donderdag 16 mei om 19.30 uur in de
gemeenschapsruimte van school.
Extra vermelding.
Er zijn een aantal ouders die gevraagd hebben om de juiste data van de vakanties
van dit schooljaar. Hierbij:
Peaskefakânsje / Paasvakantie
Maaiefakânsje / Meivakantie
Himelfeart / Hemelvaart
Pinksterfakânsje / Pinkstervakantie
Simmerfakânsje / Zomervakantie

19
23
30
10
15

t/m 22 april 2019
april t/m 3 mei 2019
en 31 mei 2019
juni 2019
juli t/m 23 aug 2019

Dy ’t himsels net nitelje lit,
moat in oar net narje………

