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Rapporten mee
Musical groep 8
Juffendag/laatste schooldag
Zomervakantie

SCHOOLPLEIN
Op de beplanting na is het nieuwe schoolplein klaar! Door de afgelopen droge
periode en de te verwachten droogte zal de beplanting na de zomervakantie
worden gerealiseerd.
Woensdag 24 juni werd het vernieuwde schoolplein officieel geopend door de
leerlingenraad. Behalve de leerlingenraad van vorig en dit schooljaar was ook de
wethouder van onderwijs, 2 leerkrachten en afgevaardigden van de Rabobank en
Ouderraad aanwezig. Door Corona konden we het plein helaas niet met de hele
school openen. Om iedereen toch bij dit feestelijk moment te betrekken kregen alle
kinderen in de klassen een waterijsje uitgedeeld door de leerlingenraad.
Het is een plein geworden wat voor iedereen toegankelijk is en vol zit met
natuurelementen zoals hout en beplanting. Zo zijn er een aantal boomstammen om
op- of over te klimmen, een klimheuvel en een buitenklas. De beplanting is er niet
alleen om je achter te kunnen verstoppen, maar ook bedoeld om insecten en vogels
aan te trekken. En dat is dan weer mooi voor de natuurkunde en biologielessen.
Een aantal ouders, leerlingen uit de leerlingenraad en leerkrachten zijn betrokken
geweest bij de totstandkoming van het plein. Uitgangspunt was een groen plein wat
creativiteit brengt, rust, ontdekking en uitdaagt tot bewegen.
Om dit alles mogelijk te maken heeft Tweespan van verschillende organisaties een
bijdrage gekregen, namelijk het Iepen Mienskipfûns, de Rabobank, Stichting
Hijenga Fonds en het Oldburger Weeshuis. Door allerlei acties voor het schoolplein
hebben de kinderen ook hun bijdrage kunnen doen.

DOORSCHUIFMIDDAG
Woensdag 1 juli is de doorschuifmiddag. Dit betekent dat de kinderen gaan
kennismaken met hun nieuwe leerkracht en nieuwe klaslokaal.

OUDERRAAD

Tja, dan is het schooljaar alweer bijna voorbij! Tijd om even terug te kijken.
Het was een bijzonder jaar. Helaas gekenmerkt door de Corona crisis. De zorgen om
eigen en elkaars gezondheid… In goede tijden alleen maar positief. Maar nu ineens
grimmig en onheilspellend door de ontwikkeling van het virus.
We hebben ons allemaal moeten aanpassen. Van juf naar vlogger en online coach.
Van met z’n allen in de klas naar alleen met je familie. Van dagelijks naar kantoor
naar thuis werken. En niet alleen je eigen werk maar ook juf of meester zijn. En dan
hebben we het nog getroffen! Want wat komt er allemaal op je af als je plotseling
geen werk meer hebt…
Gelukkig lijkt het virus op het moment aardig onder controle te zijn. Hoewel de
verruiming ook nodig is, zullen we ons samen toch moeten blijven behoeden voor
een nieuwe opleving.
De periode van thuisonderwijs liep gefaseerd af. Wat was het fijn toen de kinderen
weer terug naar school mochten komen! Maar natuurlijk ook spannend, niet in de
minste plaats voor de juffen en meester.
Wat een verassing was het om het vernieuwde schoolplein op te lopen! Het was nog
wel even inhouden, de kinderen mochten nog niet op alle toestellen vanwege de
nog uit te voeren controle. Gelukkig was dat helemaal goed en konden de kinderen
al snel helemaal los op het plein. Het groen moet zich nog wel wat ontwikkelen dus,
een zonnetje is heerlijk, maar wat nattigheid deze zomer zou het plein wel erg goed
doen. Het plein is officieel geopend door de leerlingenraad en gevierd met een
ijstraktatie. De ouderraad heeft getrakteerd op nieuw speelmateriaal voor het plein.
Het wordt nog even bewaard om na de vakantie nieuw speelplezier aan te beleven!
Met nog een paar schooldagen voor de boeg zijn wij dankbaar dat we het
schooljaar samen hebben kunnen afsluiten. Helaas zijn de schoolreisjes in het water
gevallen maar hopelijk kan dat op redelijke termijn ingehaald worden. Groep 8 kan
niet meer inhalen… in groep 8 sluit je een mooie periode af. Alle
“vanzelfsprekende” activiteiten als de musical, het kamp en een slotfeest leken in de
rook van het Coronavirus op te gaan. Gelukkig hebben we samen een hoop voor
elkaar gekregen zodat de kinderen van groep 8 hun Tweespantijd mooi kunnen
afsluiten. En voor de hele school hebben we als klap op de vuurpijl nog de laatste
schooldag / juffendag in het verschiet. Dat wordt vast weer een feestje!
Op naar het volgende schooljaar! Zorg goed voor elkaar!

VILLA ORION NIEUWS
Ook vanuit ons weer even een stukje voor in de nieuwsbrief, na deze rare tijden van
Corona. Tijdens de Corona periode hebben wij gelukkig noodopvang mogen
bieden aan de kinderen waarvan ouders in de cruciale beroepen werken.
Nu draaien we alweer zo’n twee tot drie weken volgens ons ‘normale’ rooster en zijn
we erg blij dat we alle kinderen weer kunnen zien en we de thema’s weer kunnen
oppakken. Nu werken we, net als school, aan het thema ‘buiten gebeurt het’. We
hebben met veel plezier gespeeld op de nieuwe toestellen, we hebben gezonde
fruitspiezen gemaakt, minder gezonde pita pizza’s ("
%) en heerlijke wrap hapjes.
$
#
Ook hebben we tussendoor natuurlijk nog geknutseld voor Vaderdag, hebben we
mooie hutten gemaakt en bovenal weer heerlijk met elkaar kunnen spelen en
kletsen! De zomervakantie staat alweer voor de deur en deze zal in het teken staan
van: De Olympische Spelen! Deze gaat dan wel niet door, maar… Bij Villa Orion wel!
Bij de peuters zijn we bezig met het thema kriebelbeestjes/zomer. We zijn al
verschillende keren op pad geweest samen met groep 1/2 om bloemen te plukken,
vogels te spotten en blaadjes te zoeken met verschillende kleuren en vormen. De
speeltuin was ook even een korte stop. Het is iedere keer weer reuze gezellig en de
kinderen van groep 1/2 zorgen ervoor dat de peuters helemaal betrokken worden
binnen de groep.
Lieve kinderen, een hele fijne vakantie!
Team Villa Orion

LAATSTE SCHOOLDAG
Donderdag 2 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar, een dag waarop wij
allerlei leuke dingen gaan. Op deze dag hoort natuurlijk ook het afscheid van groep
8 bij! Wij gaan hen letterlijk aan het eind van de dag de school uitvegen!

START SCHOOLJAAR
Op 17 augustus is de eerste schooldag. Niet alle groepen starten in de huidige
lokalen, in onderstaand overzicht ziet u wie voor welke groep staat in welk lokaal.
Groep
1/2
3/4
5
6

7
8

Leerkracht(en)
Irma Batteram
Theatske Hospes
Christine Hofman
Hendrika van der
Weit
Femke van der Werf
Theatske Hospes

Janna Bleeker
Simon Graven

Aanwezig op
Maandag t/m vrijdag
Maandag en dinsdag
Woensdag t/m vrijdag
Maandag t/m vrijdag

Lokaal
Huidig kleuterlokaal
Huidig lokaal groep 3

Maandag t/m
donderdag
Vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag t/m vrijdag

Huidig lokaal groep 5

Huidig lokaal groep 4

Huidig lokaal groep 6
Huidig lokaal groep 8

ZOMERVAKANTIE
TOT ZIENS op maandag 17 augustus!
Nu eerst vakantie, lekker genieten en heel veel plezier!
Hartelijke groeten,
Team Tweespan

WIJZIGING GEGEVENS
Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd? Geef het online door!
Kijk op: https://www.tweespan-lemmer.nl/contact
Tweespan basisschool
Betelgeuze 4 8531 MV LEMMER 0514-563 303
tweespan.lemmer@gearhing.net
http://www.tweespan-lemmer.nl/

