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Inleiding
Het is al weer enige tijd geleden dat we u via
de nieuwsbrief informeerden. Dat wil niet
zeggen dat er niks gebeurt op school. Onze
leerlingen zijn volop bezig met hun
schoolwerk en de voorbereiding op hun
toekomst.
Voor u ligt het vierde exemplaar van onze
nieuwsbrief “Boelensnieuws”, waarmee we u
als ouder(s)/verzorger(s) informeren over het
reilen en zeilen op de Inspecteur
Boelensschool. Heeft u vragen of
opmerkingen naar aanleiding van deze
nieuwsbrief of anderszins, schroom dan niet
om contact op te nemen met de school.
Personeel
In een extra Nieuwsbrief bent u geïnformeerd
over de situatie van onze collega dhr. H.
Batema. Het is gelukt bijna alle lessen onder
te brengen bij collega’s zodat het onderwijs
aan de leerlingen door kan gaan. Helaas
bereikte ons afgelopen week het bericht dat
de vader van dhr. Batema is overleden. Wij
wensen hem en zijn familie veel sterkte met
dit verlies.
PTA 2018
Zoals bekend werken onze
examenkandidaten met een Programma van
Toetsing en Afsluiting. Elke leerling van klas 4
heeft een exemplaar ontvangen en daar
worden de resultaten in bijgehouden. Het PTA
heeft inmiddels ook een plekje gevonden op
onze website. Op die manier kunt u als
ouder/verzorger kennis nemen van het
programma wat uw kind moet volgen naar
het examen. Met vragen over het PTA kunt u
zich wenden tot dhr. N. Asma,
examensecretaris.
Examen 2018
Onze examensecretaris dhr. N. Asma is
inmiddels begonnen met de voorbereiding
van het centraal examen. Binnen kort
ontvangen de leerlingen daar nadere
informatie over. Voor onze
examenkandidaten resteren nog een kleine 6
weken om goede SE cijfers te halen en zich
goed voor te bereiden op het examen.
Het is dit jaar een kleine groep, slechts 4
kandidaten. De examens beginnen op
maandag 14 mei met Nederlands.
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Op dit moment hebben de examenkandidaten
allemaal een keuze voor een
vervolgpopleiding gemaakt en zijn enkelen
ook al aangenomen.
Gezondheid leerlingen
Enige tijd geleden stonden in de krant
stukken over het gevaarlijke karakter van
energy drinks. Voor met name opgroeiende
kinderen. Zoals bekend is het bij zich hebben
en nuttigen van deze schadelijke drankjes op
onze school daarom ook verboden. Hierbij
roepen wij u op dit nog eens met uw kind te
bespreken en er met ons op toe te zien dat
ze deze drankjes niet gebruiken. Wanneer wij
constateren dat leerlingen deze drankjes mee
hebben naar school dan nemen wij ze in
beslag.
Netheid
Samen proberen we de school en de
omgeving van de school netjes te houden.
Echter na het weekend treffen we regelmatig
rotzooi aan in ons “fietsenhok”. Wij hebben
geen idee wie dit doen. Wij weten dat
leerlingen soms gebruik maken van ons
“fietsenhok” en op zich is dat geen enkel
probleem. Eerlijk gezegd verwachten we niet
dat onze leerlingen hier verantwoordelijk
voor zijn. Maar wellicht kunt u dit eens met
uw zoon dochter bespreken?
Adopteer een monument
Wij hebben ons als school aangesloten bij het
project “Adopteer een monument” van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit bijzondere
project bestaat al ruim 30 jaar. Concreet
houdt dit in dat wij een oorlogsmonument
adopteren, het verhaal erachter onderzoeken
en zelf een herdenking gaan organiseren. Dit
om onze leerlingen te betrekken bij de

(lokale) geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog, de traditie van herdenken en
de bijbehorende rituelen.

Groep 8 ouders en leerlingen
We zijn ook al weer bezig met de
voorbereidingen van de nieuwe cursus. In het
kader daarvan hebben we een goed bezochte
ouderavond voor groep 8 ouders gehad. De
nieuwe brugklassers hebben ook een eerste
kennismaking met de school gehad en een
drietal proeflessen gevolgd. Ze staan te
popelen om naar de “grote school” te gaan.
Scholierenverkiezingen 2018
Het is al een traditie aan het worden op de
Inspecteur Boelensschool om mee te doen
met de Scholierenverkiezingen. Ook dit jaar
hebben we met de leerlingen hier aan mee
gedaan. Ter voorbereiding is er tijdens de
lessen aandacht besteed aan de
gemeenteraad en zijn de leerlingen gastvrij
ontvangen op het gemeentehuis om in
gesprek te gaan met de lijsttrekkers van de
drie lokale partijen. De uitslag van de
verkiezingen is als volgt:

Omstreeks 4 en 5 mei zullen we hier samen
met de leerlingen aandacht aan besteden.
Vakantieregeling 2018-2019
Herfst vak.
Kerst vak.
Voorjaarsvak.
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

20
22
16
20
30
10
13

oktober t/m 28 oktober
december t/m 6 januari 2019
t/m 24 februari 2019
april t/m 5 mei 2019
mei 2019 en 31 mei 2019
en 11 juni 2019
juli t/m 25 augustus 2019

Samenwerking Dockinga Ferwert
Onze leerlingen doen met de leerlingen van
het Dockinga College in Ferwert diverse
activiteiten samen. Zo zijn onze eerste klas
leerlingen naar Zoetermeer geweest om daar
te skiën, snowboarden en te tubegliden. Klas
4 is mee geweest op een uitje naar
Amsterdam, klas 3 heeft een Practicumdag
gehad met de havo/vwo leerlingen van
Ferwert. Binnenkort komt klas 3 van Ferwert
naar de IBS om hier samen diverse
onderzoeken uit te voeren.
Kwaliteitszorg
Op 20 februari zijn we bezocht door een
delegatie van Fricolore, de onderwijs
coöperatie van pc scholen waar we als school
bij zijn aangesloten, en hebben ze in het
kader van de kwaliteitszorg lessen
geobserveerd en gesprekken gevoerd met
docenten, leerlingen en de directie.
Binnenkort krijgen we een terugkoppeling.

Aantal stemgerechtigden: 34
Uitgebrachte stemmen: 33 (97%)
Ons Belang
- 11
Samen voor Schiermonnikoog - 19
Schiermonnikoogs Belang
- 2
Blanco
-1
Planning
15-03-2018
15-03-2018
15-03-2018
30-03-2018
24-03-2018
27-03-2018
29-03-2018
30-03-2018
02-04-2018
03-04-2018
06-04-2018
10-04-2018
11-04-2018
12-04-2018
17-04-2018
19-04-2018
20-04-2018
23 04 2018
27 04 2018
30-05 t/m
11 05 2018
14 04 2018

Rekentoets klas 3
Scholierenverkiezingen
Schoolfeest
Goede Vrijdag (lesvrij)
Monnikkenloop
Mini-zat
Einde periode 4
Goede vrijdag (lesvrij)
Tweede Paasdag (lesvrij)
Start periode 5
Rapportcijfers klaar
Rapportvergadering
Schrijver in de klas
Klas 2 naar Ferwert(Ameland)
Ontruiming
Klas 3 Ferwert op de IBS
Klas 2 Koningspelen
Debat in Den Haag ( 3 ll)
Koningsdag (lesvrij)
Meivakantie
Start Centraal Examen 2018

Met vriendelijke groet, namens het team van
de Inspecteur Boelensschool,
J. Arjaans
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