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Ouderavond 12 april 
Geweldig..!! Veel ouders van beide scholen 
kwamen op 12 april naar de informatieavond 
in de school van Deinum. Gelukkig was het 
mogelijk om uiteenlopende  zaken te 
bespreken. Niet dat we op alles al een 
antwoord hadden, maar het is wel duidelijk 
wat er allemaal nog moet gebeuren en hoe de 
laatste periode van het schooljaar ingevuld 
moet worden. 
In deze nieuwsbrief willen we de meeste 
vragen die naar voren kwamen 
beantwoorden. Ook nu geldt dat we niet op 
alle vragen al een antwoord hebben. Aan het 
einde van deze nieuwsbrief vindt u een 
overzicht van de activiteiten waarvan wij 
vinden dat de ouders dat moeten weten met 
daarbij vermeld de data.  
 

Samenwerken en kennismaken 
Helaas was het op korte termijn niet mogelijk 
om de Koningsspelen gezamenlijk te 
organiseren. Natuurlijk is het wel belangrijk 
dat de kinderen elkaar leren kennen. 
Het volgende plan is ontstaan: 
*op 15 mei wordt er door een groepje 
kinderen van de beide scholen gesproken over 
kennismaken en spelletjes die georganiseerd 
kunnen worden. Ze hebben vast prachtige 
ideeën. We noemen deze groep kinderen de 
leerlingenraad.  
* op 27 juni brengen de scholen de ideeën van 
de leerlingenraad in de praktijk. Het belooft 
een gezellige informele dag te worden.  
* op 29 juni ‘draaien’ de kinderen van Boksum 
die volgend schooljaar naar Deinum gaan een 
dagje mee in de school van Deinum. Dit is dan 
wel een ‘echte’ schooldag.  
 

Leerkrachten op bezoek 
Op donderdag 31 mei gaan de leerkrachten 
van Deinum op bezoek in Boksum. Ze willen 
kennis maken met de leerlingen, observeren, 

ontdekken en ideeën opdoen. De overgang 
moet natuurlijk zo soepel mogelijk verlopen.   
 

De visie van SWS Twaspan 
SWS Twaspan is ontstaan uit een fusie van de 
voormalige christelijke basisschool en de 
voormalige openbare basisschool in Deinum.  
Op de website van de school zijn kernwaarden 
terug te vinden. Kernwaarden die genoemd 
worden zijn: vertrouwen, passie, 
samenwerking.  De school biedt een breed 
aanbod, zodat de ontwikkeling van talenten 
volop mogelijk is. In de samenwerking met 
elkaar versterk en ondersteun je elkaar. Dat 
doe je bij kennisvakken, maar vooral ook bij 
de persoonlijke ontwikkeling als het gaat om 
de sociale emotionele ontwikkeling. De 
opvoeding van kind en mens in deze 
maatschappij. Deze visie komt terug in het 
aanbod van de school.  
 

Groepsgrootte  
Tot nu toe hebben van 10 gezinnen 15 
kinderen een inschrijfformulier ingeleverd. 
Dat betekent dat we een overzicht kunnen 
maken van het aantal kinderen in de groepen. 
Op dit moment is het nog lastig om aan te 
geven hoe de combinatiegroepen gemaakt 
gaan worden.  
Op de ouderavond is wel aangegeven dat de 
directie overweegt om de kleutergroepen te 
splitsen. Deze overweging kan pas definitief 
gemaakt worden als duidelijk wordt hoe groot 
het aantal leerlingen is dat naar Deinum komt. 
Op het moment van schrijven van deze brief is 
dat nog niet duidelijk.  
 

Sociaal emotionele vorming 
SWS Twaspan gebruikt een programma voor 
sociaal emotionele vorming.  Het is het 
programma: GDO ( Groeps Dynamisch 
Onderwijs) Hierbij moet u denken aan de 
manier waarop je samenleeft in de school. 
Hoe je zorgt voor een fijne sfeer. Hoe je 
pestgedrag wil bestrijden. Kortom alles wat 
nodig is om kinderen met plezier naar school 
te laten gaan. Veilig en vertrouwd.  



 
In gesprekken met de teamleden van de 
school in Boksum kwam naar voren dat de 
kinderen uit Boksum moeiteloos bij GDO 
kunnen aansluiten en dat een apart of nieuw 
programma niet nodig is.  
Het team van SWS Twaspan zal aan het begin 
van het schooljaar extra tijd besteden aan 
lessen groepsdynamica om kinderen aan de 
nieuwe situatie te laten wennen. 
 

SWS Twaspan, de naam die blijft 
Tijdens de ouderavond kwam er een vraag 
naar een naamsverandering van de school. 
Tijdens de laatste medezeggenschapsraad 
vergadering van de beide scholen is ervoor 
gekozen om de naam zoals die nu gebruikt 
wordt niet te veranderen.  

 
Veilige route naar school 
De route vanuit Boksum naar Deinum blijft 
een punt van aandacht. Dorpsbelangen van 
beide dorpen hebben bij de gemeente 
aangegeven dat de route te onveilig is. De 
wethouder is zelf op de fiets langs de route 
gegaan. Brieven zijn er verstuurd. Het 
wachten is op actie vanuit de gemeente.  
Binnenkort vragen we naar het vervolg bij 
dorpsbelangen en de gemeente, we willen 
hierin een actieve houding laten zien. 
 

Communicatie 
De verspreiding van nieuwsberichten zullen 
we zo centraal mogelijk regelen. Tijdens 
fusietrajecten zien we vaak dat de 
communicatie een punt van aandacht is. 
Deze nieuwbrief gaat op hetzelfde moment de 
deur uit. Nieuwsbrieven die specifiek voor de 
ouders in Deinum zijn bedoeld, verschijnen 
ook op de website van de school in Boksum, 
zodat de nieuwe ouders uit Boksum vast mee 
kunnen lezen hoe het gaat op de school in 
Deinum.  

Overigens kunnen ouders altijd een kijkje 
nemen op de website van de beide scholen. 
Hierop staat veel interessante informatie.  
 

BSO 
Ouders die gebruik willen maken van de 
Buitenschoolse Opvang kunnen zich melden 
bij de BSO (Kindercentrum Deinum; 
info@kindercentrumdeinum.nl). Zij hebben 
een map met informatie. De BSO is een apart 
onderdeel binnen het gebouw van SWS 
Twaspan.  
 

Belangrijke data 
Aan het begin van deze brief is vermeld dat er 
een overzicht komt met de belangrijkste data. 
Toch willen we u graag apart op de hoogte 
brengen van twee belangrijke data: 
1. 
*28 juni. Een tweede ouderavond. We hopen 
dan op veel openstaande vragen een 
antwoord te hebben. Ook dan zal nog niet 
alles beantwoord kunnen worden, maar we 
denken dat we de meeste vragen kunnen 
toelichten. De avond start in Deinum om 
19.30 uur.  
2. 
*5 juli. Het is dan mogelijk, voor wie dat wil, 
om als ouders een startgesprek te hebben met 
de nieuwe leerkracht(en) van uw kind(eren) in 
Deinum. U kunt zich hier t.z.t. voor opgeven. 
 

Eindfeest Boksum 
Bij de ingang van de school in Boksum 
staat een wensboom waar iedereen een 
wens in kan hangen voor een eindfeest. 
De sluiting van een school is niet zomaar 
iets wat je doet. Dat de school dat goed 
wil afsluiten spreekt voor zich.  
 
 

 
 
 



 
Overzicht voor de ouders 

Onderwerp Datum Bijzonderheden 
Nieuwsbrief 25 april  

Leerlingenraad 15 mei Groepje leerlingen van beide 
scholen 

Leerkrachten op bezoek in 
Boksum 

31 mei  

Gezellige kennismaking 27 juni Locatie n.n.b. 

Ouderavond 28 juni Deinum 

Dag naar school in Deinum 29 juni  Alle leerlingen die volgend 
schooljaar naar Deinum gaan 

Startgesprek voor wie dat wil 5 juli Opgeven kan t.z.t. 

Eventuele verkoop van spullen 
school Boksum 

Week 28  

Eindfeest Boksum Wordt nog bekend gemaakt Wordt nog bekend gemaakt 

 

 
 
 
 


