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Schoolstraat 15 – 8435 XV - Donkerbroek

21 december
22 december
kerstvakantie
12 januari
23 januari

Kerst diner
Groep 1 t/m 4 ophalen werkjes voor 10.00 uur.
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Groep 7/8 project Koloniehof
Ouderavond fusie in Pro Rege

Nieuwe leerlingen:

Ronin Biemans
groep 1
Liam Biemans
groep 5
Shain Biemans
groep 5
Wij wensen deze kinderen heel veel plezier op ’t Startblok.

Vertrokken leerlingen:

Vincento Duric
groep 5 door verhuizing
Revano v.d. Veer groep 6 door verhuizing
Wij wensen deze kinderen heel veel plezier op hun nieuwe school.

Dinsdag 23 januari gezamenlijke ouderavond over fusie
Wij willen u graag uitnodigen voor een gezamenlijke ouderavond op dinsdag 23 januari in Pro
Rege.
Doel van deze avond is om zoveel informatie te geven over de stand van zaken m.b.t. de fusie en
mogelijke vragen te beantwoorden die leven. Ook de bestuurders zullen hierbij aanwezig zijn. Om
zo duidelijk mogelijk te zijn vragen we u om eventuele vragen van tevoren te mailen zodat we op
de ouderavond zo goed mogelijk deze kunnen beantwoorden. U kunt uw vragen via de mail sturen
naar de scholen (directie@startblokdonkerbroek.nl of cbsdepeggebult@tjongerwerven.nl) of via de
projectgroepleden stellen.
Startblok
Wim Lem
Astrid Stelma
Lieske Horsten
Hilly de Jong
Elfi Dam
Homme-Jan Heida

Directeur
Leerkracht
Leerkracht
Ouder
Ouder
Ouder (MR)

Hele fijne dagen en een gezond 2018
Vervanging bij ziekte
Het krijgen van vervangers is een probleem. Er zijn weinig en veelal geen mensen beschikbaar. In
de media kunt u lezen dat al verschillende klassen naar huis worden gestuurd, gelukkig is dit ons
nog bespaard gebleven. Het kan dus gebeuren dat er de komende tijd geen invaller beschikbaar

is bij ziekte, de griepperiode komt er mogelijk weer aan. Wanneer we dit een dag van te voren
weten, communiceren wij dit met u. In dat geval kan het gebeuren dat wij de klas vrij moeten
geven. Horen wij het op de dag zelf? Dan proberen we, als het mogelijk is, de klas te splitsen over
de andere klassen. Let op: dit is organisatorisch niet altijd mogelijk. We hopen op uw begrip.

Activiteiten aanbod in de kerstvakantie:
Woudagemaal
In de kerstvakantie worden er 2 mad science workshops georganiseerd in het Woudagemaal in
Lemmer.
Workshops vol proefjes en experimenten voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar.
De techniek achter deze stoomreus, die tevens op de UNESCO Werelderfgoed staat, is namelijk
heel bijzonder!
Men kan zich aanmelden via info@woudagemaal.nl
Meer informatie over de workshops of over het Woudagemaal kunt u vinden op
https://www.woudagemaal.nl/

kwartetschaatsen
Geacht schoolbestuur,
Schaatsen… mijn eigen zoon heeft zijn “schaatsvirus” opgelopen tijdens de vele uren die hij in het
eerste decennium van deze eeuw op de mooie ijsbaan van Oosterwolde heeft doorgebracht.
Middagen en avonden lang met vriendjes en vriendinnetjes op de baan; chocomel, natte sokken,
rode wangen, schoolschaatswedstrijden…
Helaas heeft de huidige generatie basisschoolkinderen dat genoegen (nog) niet vaak mogen
beleven.
Om alle basisschoolkinderen van Friesland toch de gelegenheid te geven om op een
laagdrempelige manier kennis te laten maken met de schaatssport, organiseert Baancommissie
Thialf in samenwerking met de schaatstrainingsclubs op Thialf begin volgend jaar
Kwartetschaatsen.
Dit kwartetschaatsen houdt in dat jongens en meisjes van ± 8 t/m 12 jaar gebruik kunnen maken
van 4 GRATIS schaatslessen op zaterdag 6, 13, 20 januari en 3 februari 2018 van 11:00 – 11:45
en van 11:45 – 12:30. Aanmelden kan tot en met 27 december 2017.
Marcia Boomhouwer
Secretaris HCH Heerenveen
HCH Heerenveen
secretaris@hch-heerenveen .nl
06-22861888

Buurtsport
Vrijdag 5 januari 10:00 – 12:00 uur Sporthal de Boekhorst, Oosterwolde
Voor groep 1 t/m 8
DIO basketbal
TCO Tennis, ism INN-tennis
Apenkooi
Opgeven is niet nodig! Kosten €1,-Voor vragen:
buurtsport@scala-welzijn.nl

