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                                               Nieuwsbrief 6: maart 
 

 
                                                                                                      

Website: http://www.opedobbe.nl/  of    klik hier  
 

Binnenkort een digitale ouderavond. 
In november 2020 heeft er een draagvlakonderzoek plaatsgevonden onder de ouders van It Fundamint en 
Op ‘e Dobbe. Het draagvlakonderzoek heeft betrekking op de eventuele wens voor een mogelijke 
samenwerkingsschool in Hallum. De resultaten van dit onderzoek zijn met u gedeeld in de nieuwsbrief voor 
beide scholen in december 2020. 
Ter informatie stuur ik u deze nieuwsbrief nogmaals in de bijlage. 
De resultaten van de enquête zijn besproken met de medezeggenschapsraad en het bestuur. 
In overleg hebben we besloten om een digitale ouderavond te organiseren om u nader te informeren en 
met elkaar in gesprek te gaan. Op dit moment is het niet mogelijk om elkaar te ontmoeten, dus daarom 
een digitale ouderavond. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om de avond digitaal bij te wonen en met 
informatie over de technische aspecten van deze avond zoals: hoe log ik in? 
 

Een nieuwe bult op het plein. 
Na de nieuwe voetbalkooi en het nieuwe klimrek komt er weer iets nieuws op het plein. 

Binnenkort wordt gestart met een nieuwe speelplek, een bult met een kruiptunnel en een wilgenpad. 

De foto geeft u een impressie van wat er gaat komen. 

De bult komt op het kleuterplein waar nu nog het bootje staat. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport 
Vrijdag 26 maart ontvangen de leerlingen hun rapport. Heeft u daarna nog vragen naar aanleiding van het 

rapport van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht. abuwalda@elanowg.nl, 

lvleeschhouwer@elanowg.nl, sbantema@elanowg.nl  

U ontvangt deze keer niet standaard een uitnodiging voor een gesprek. 
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Pasen 
Woensdag 31 maart starten wij met een paasontbijt in de eigen groep. Wij vragen aan de leerlingen om 

uiterlijk 23 maart een schoenendoos mee te nemen naar school. Op 29 maart nemen de leerlingen de 

versierde doos mee naar huis. Wij vragen u om de doos te vullen met een  

ontbijt voor uw kind en op 31 maart weer mee te geven naar school.  

Denk bijvoorbeeld aan een (krenten)broodje, 

een gekookt eitje, yoghurt, muesli e.d.  

De leerlingen krijgen drinken van school en ook  

zal er deze dag iets lekkers zijn voor de leerlingen.  

Wij vragen u dus geen snoep mee te geven in  

de ontbijtdoos. Wij zullen er met de  

leerlingen een gezellige dag van maken, 

met inachtneming van de regels die er momenteel zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 maart  De leerlingen krijgen hun rapport 

31 maart Paasontbijt 

01 april t/m 5 april Paasvakantie 

23 april Koningsspelen in een mogelijk aangepaste vorm 

27 april Koningsdag, de leerlingen zijn vrij 

01 mei t/m 16 mei Meivakantie 

 

 


