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Open zaterdag groot succes!
Afgelopen zaterdag hebben wij een
fantastische open ochtend gehad! Dankzij
de kinderen, ouders en team hebben wij
een goed en reëel beeld van onze school
kunnen geven. Allemaal bedankt!

zullen wij Jeannine zeker nog
Wij wensen Jeannine nu alvast heel veel
plezier toe op andere scholen en
bedanken wij haar voor de tijd bij ons op
school!
Stamgroepleider Pandaberen
Omdat Jeannine na Pasen niet meer als
stamgroepleider in de Pandaberen werkt
moesten wij op zoek naar een vervanger.
Juf Gerlinda, al bekend in de onderbouw,
zal in ieder geval vanaf 4 april tot de
meivakantie de Pandaberen op woensdag
en donderdag draaien.
Wij zijn blij dat wij een vervanger voor
Jeannine hebben kunnen vinden!

Verjaardag juf Carina
Morgen, 13 maart, is Carina jarig. Helaas
heeft zij griep en komt zij deze week niet
op school. Carina viert morgen dus niet
haar verjaardag in de Minions.
Afscheid juf Jeannine
Vanuit het supportteam van de BMS is
Jeannine vanaf de start van dit schooljaar
stamgroepleider geweest in de
Pandaberen.
Eén van de bedoelingen van het
supportteam is dat startende leerkrachten
de mogelijkheid krijgen om op
verschillende scholen ervaring op te doen,
te leren en zich te ontwikkelen.
Omdat Jeannine bij ons twee vaste dagen
heeft, heeft zij deze kans nauwelijks
gekregen.
In overleg met Jeannine, de directeur van
het supportteam en mijzelf is besloten dat
Jeannine deze kans wel moet krijgen.
Daarom zal Jeannine na Pasen niet meer
de stamgroepleider zijn van de
Pandaberen.
Echt afscheid nemen is het niet, als
invaller in onder-, midden- of bovenbouw

Wandelen voor water
Woensdag 21 maart doet de bovenbouw
mee aan ‘Wandelen voor water’. Om de
twee jaar maken leerlingen van groep 6, 7
en 8 van de basisscholen uit Dokkum en
omgeving een wandeltocht van 6
kilometer door en om het centrum van
Dokkum om geld in te zamelen voor
waterprojecten in ontwikkelingsgebieden.
Rotaryclub Dokkum neemt de organisatie
en begeleiding hiervan voor zijn rekening.
De Jumbo uit Dokkum sponsort o.a. de
versnaperingen tijdens de wandeltocht.
De wandelaars gaan de komende weken in
hun omgeving actief op zoek naar
sponsoren voor deze prestatietocht.
De opbrengst is dit jaar bestemd voor een
waterproject van stichting ZOA in Liberia.
De inwoners van grote delen van dat land
hebben vrijwel geen schoon water. Door
diep te boren kunnen goede
waterpompen worden gebouwd. Door de
wandelactie van de leerlingen wordt
verwacht dat er ongeveer 9000 mensen
toegang tot schoon drinkwater krijgen.
De bovenbouw heeft afgelopen
donderdag een gastles gehad waarna zij
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ook een sponsorformulier hebben
gekregen. Deze week krijgen de kinderen
in de bovenbouw een brief mee waarin
precies wordt vermeld hoe laat en waar er
verzameld wordt. Ook leest u in die brief
wat de kinderen mee moeten nemen.
Wanneer er ouders zijn die deze ochtend
kunnen ondersteunen, graag doorgeven
aan Ellen of Janny.

Week van de BMS
Misschien heeft u de advertentie in de
krant zien staan. Deze week is het de week
van de BMS. Alle scholen hebben
aanstaande woensdag een open ochtend.
Ook krijgen alle kinderen deze week de
BMS krant mee naar huis. Vanmorgen
hebben wij het kort over deze week gehad
in de viering. Op de facebook pagina van
de BMS is te volgen wat de verschillende
scholen doen.

