
Botkebeltsje 34 2016-2017                                                                              01-06- 2017 

Fusieschool Ibs Driezum en dr J. Botkeskoalle                               drjbotkeskoalle@roobol.frl 

N
ie

u
w

sb
ri

ef
/n

ew
sl

et
te

r/
n

ij
sb

ri
ef

 D
r 

J
 B

o
tk

es
k

o
a

ll
e
  

       1 

 

Sportdag groep 5/8 

Morgen 2 juni, is de sportdag voor de 
groepen 5 t/m 8. Het weer lijkt goed, dus dat 
zit alvast mee! Hierbij nog even alle informatie over het 
programma van morgen. 

Groep 5 en 6 gaan ‘s ochtends naar de sportdag, groep 7/8 aan 

het eind van de ochtend. De kinderen van groep 5/6 weten 

inmiddels bij wie ze in de auto zitten. De rijders en begeleiders 

hebben de benodigde informatie gister van ons ontvangen.We 

vertrekken om 8.20 bij school. Groep 7/8 vertrekt om 11.00 op 

de fiets naar Veenwouden. Juf Alie en Juf Rikst zullen met de 

groep meefietsen. Omdat we om 11.00 vertrekken komen de 

kinderen tussen de middag NIET thuis. Een lunchpakketje is dus 

noodzakelijk! De sportdag duurt niet de hele dag. Groep 7/8 

wordt gewoon om 8.30 op school verwacht, en groep 5/6 gaat        

‘s middags gewoon naar school. 

Tot slot, Vanwege het warme weer raden we u aan uw 

zoon/dochter een flesje mee te geven die ze eventueel kunnen 

vullen met water. 

Social Schools 
Meester Erik heeft inmiddels alle ouders uitgenodigd voor 
onze Social Schools app. Heel veel ouders hebben zich al 
aangemeld en de eerste reacties zijn al geplaatst. Hartstikke 
fijn! Mocht u nog vragen hebben of zijn er problemen bij het 
aanmelden, neemt u even contact met ons op? Zoals 
afgesproken zitten we nog in de expirimenteerfase, tot de 
zomervakantie wordt er ook nog via het Botkebeltsje en de 
mail gecommuniceerd. 
**Laatste up-date: 79% van de leerlingen heeft minimaal 
één ouder met een actief account. Dat is een prima score!! 

Campus Damwâld  
Op maandag 22 mei was de inloopavond van gemeente 

Dantumadiel over “Campus Damwâld”. De avond was prima 

opgezet en wethouder Wiersma nodigde de aanwezigen uit om 

 

Groep 1 en 2 
In de groepen 1 en 2 hebben we aan 

de kinderen gevraagd waar ze graag 

iets van zouden willen weten of  

over willen leren. De antwoorden 

waren heel gevarieerd en 

verrassend! Daarna hebben we 

gekozen welk thema de komende 

periode uitgewerkt zal worden. 

Daar hebben we met z’n allen over 

gestemd. In groep 1 gingen de 

meeste stemmen naar het thema 

“wilde dieren”. Groep 2 koos voor 

het thema “mijn lichaam” omdat ze 

vooral graag wilden weten hoe dat 

zit met botten. Je ziet ze niet, maar 

hoe zou het zijn als je die niet had? 

Inmiddels onstaat er in groep 1 al 

een echte jungle en waan je je in 

groep 2 op de röntgenafdeling van 

het ziekenhuis, overal zie je botten! 

Ondertussen wordt de klas van juf 

Annie en juf Jantine steeds voller. 

Parwiz Afzali is nu ook vier jaar, 

dus die komt er gezellig bij. 

Welkom bij ons in de groep, 

Parwiz! 

 

 

 
 

 

 

BOTKEBELTSJE 
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mee te denken hoe we “Campus Damwâld” zo optimaal mogelijk 

kunnen gaan neerzetten. Er is veel gesproken en er zijn veel 

ideeën aangeleverd. Wat wel verrassend en inspirerend was, dat 

iedereen werd uitgedaagd om niet alleen over het gebouw na te 

denken, maar ook in perspectief  met de voorzieningen er om 

heen. Zoals het park, Nij Tjaarda , de peuterspeelzaal, de 

sporthal, en andere sociale voorzieningen. Op deze manier krijgt 

Campus Damwâld niet alleen inhoud voor de scholen, maar krijgt 

de campus  meer betekenis voor het dorp en wordt het 

maatschappelijk ook breder gedragen. 

Maandag 19 juni gaat een aantal leerkrachten van onze school 

weer op scholenbezoek naar Apeldoorn en Zoetermeer om 

inspiriratie op te doen voor de bouw van ons deel van de 

nieuwe school. 

Studiedag 27 juni 
Op dinsdag 27 juni gaat het team van onze  school onder leiding 

van Ineke van Sijl aan de slag om de ideeën en de visie van onze 

school te vertalen in een gebouw. Inmiddels hebben we 

verschillende vergaderingen gehad, zijn er brainstormsessies 

geweest en hebben we scholen bezocht om ideeën op te doen. 

Ook hebben we een Roobolbijeenkomst bijgewoond waarbij 

“de inspirerende leeromgeving” centraal stond. Voor ons was 

dit zeer welkom omdat we deze kennis goed mee kunnen 

nemen in onze plannen voor de nieuw te bouwen school. 

Dinsdag 27 juni hopen we een mooie slag te kunnen maken 

door al deze ideeën om te kunnen zetten in een plan voor het 

gebouw. De leerlingen zijn deze dag vrij van school. 

Oproep: 
In groep twee maken we levensgrote schilderijen op 

behangrollen. Onze schilderwerkzaamheden staan nu even stop 

omdat we geen behangrollen meer hebben.... Wie heeft er voor 

ons nog een rol behang die thuis niet meer nodig is? Graag 

brengen naar groep 2, wij zijn er blij mee! Ook willen we 

binnenkort een knutselwerkje maken waarbij we oude 

tennisballen nodig hebben. 21 stuks om precies te zijn! Wie kan 

ons daar aan helpen? 

 Trijetalige skoalle 

Groep 6/7a 
In de afgelopen periode zijn er bij 

ons in de klas moestuintjes gezaaid. 

De meeste tuintjes zijn al goed 

gegroeid, en we hopen dan ook dat 

we ze na de vakantie kunnen 

verplaatsen naar buiten.Bij 

nieuwsbegrip is  het  thema 

‘youtube’. Hierom zijn er in 

verschillende groepjes filmpjes 

opgenomen. We zetten ze natuurlijk 

niet echt op youtube, maar gaan ze 

als ze klaar zijn met z’n allen 

bekijken in de klas. Donderdag 20 

april is de toets van Brandaan. De 

samenvatting is op papier 

meegegeven, en als het goed is 

heeft iedereen hem ook via de mail 

ontvangen.  

Groep 7b/8 
Gisteren was het bikkelen bij het 

schoolvoetbaltoernooi. Iedereen heeft 

goed zijn best gedaan en hoewel we 

niet in de prijzen vielen, verdienen alle 

deelnemers een pluim voor deze 

sportieve prestatie in de regen en kou. 

Volgende week maakt groep 8 de 

eindcito. We hopen dat iedereen goed 

uitrust met Pasen, zodat we ertegenaan 

kunnen. Iedereen mag een beetje 

kauwgom (of wat lekkers) meenemen 

(niet te veel). Leerlingen groep 7b 

krijgen deze dagen les in de groepen 5 

en 6/7. Fijne Paasdagen allemaal! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Groep 5 
 

Vrijdagochtend is de gemeentelijke 

sportdag in Veenwouden. Hier doet 

onze school ook aan mee. We 

hebben een slagbalteam, 

handbalteam en touchdown team. 

Ook hebben we een Estafette-team 

samengesteld. Thijs en Sarah  uit 

groep 6/7 en Thimo en Sapphire uit 

groep 5. Dit team probeert om 

11.05 de Estafette prijs, voor onze 

school, in de wacht te slepen. Zet 

‘m op allemaal!Er volgen foto’s op 

Social Skools. Dit is (nog) even 

wennen, maar het gaat steeds meer 

leven onder de ouders. Foto’s en 

berichtjes worden snel geplaatst en 

gelezen. Volgende week dinsdag 

beginnen we met de eerste Cito-

toets. Uitgerust beginnen is het 

halve werk.  
 

 

      Agenda juni/juli 

 
02-06: Sportdag gr. 5 t/m 8 

05-06: Pinkstermaandag; kinderen 

zijn vrij van school. 

05-06: Juf Anjo jarig. 

07-06: Schoolpleinactiviteiten voor 

de groepen 3 t/m 8. Onder 

schooltijd. 

15-06: M.R vergadering 6. 

21/24-06: Oud papier. 

24-06: Juf Baukje jarig. 

27-06: Studiedag leerkrachten. De 

leerlingen zijn deze dag vrij. 

02-07: Juf Jantina jarig. 

03-07: Spreekuur 4. 

04-07: Spreekuur 4. 

05-07: Rapporten mee. 

07-07: Teamdag; leerlingen zijn 

vrij. 

14-07: schoolfeest. 

19-07: Afscheid groep 8. 

20-07: Laatste schooldag voor de 

leerlingen. 
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   Trijetalige skoalle 
Nederlands spreekwoord 

 Al doende leert men. 

Door iets vaak te doen, leert men hoe het moet.. 

Fryske siswize (Fries spreekwoord) 

Dy’t altyd spoeken sjocht, hat lêst en lijen om ‘e 
nocht. 
Wie zich vooraf al veel zorgen maakt, maakt zich ook 
vaak zorgen voor niets.  

 
English proverbs (Engels spreekwoord)    

 

If you can’t stand the heat, stay out of the 
kitchen. 
Wie A zegt, moet ook B zeggen.   

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


