De Nieuwsbrief
Beste ouders / verzorgers,
De lente is inmiddels begonnen, de dagen worden weer langer en het zonnetje laat zich steeds vaker
zien. De afgelopen weken was een relatief rustige periode op de Dubbelburg. Bij de kleuters werd er
gewerkt aan het project Kunst of Circus. In het bijzijn van de ouders en andere belangstellenden
voerden de kinderen uit groep 0/1B en 0/1C een echte circusvoorstelling op waarover later meer!
Groep 5A en groep 5B/6 kregen muziekles van de muziekjuf van de muziekschool. Inmiddels zijn ook
in groep 7 en 8 de muzieklessen gestart.  Op 21 maart deden de slimme rekenaars van de Dubbelburg
mee aan de Kangoeroewedstrijd. Een rekenwedstrijd waarbij de kinderen ingewikkelde
rekenraadsels moesten oplossen, dat was wel even anders dan de sommen die ze normaal gesproken
tijdens de rekenles maken. Voor groep 7 en groep 8 wacht in april een spannende tijd. Groep 7 gaat
het verkeersexamen afleggen. Voordat ze hun verkeersdiploma in ontvangst mogen nemen, moeten
ze eerst een praktijk- en een theorie examen afleggen. Groep 8 zal op 16 en 17 april de Centrale
Eindtoets maken. Verder staat april voor alle groepen in het teken van de Koningsspelen, de
Lenteactiviteit en de Schoolfotograaf.
Wij wensen u veel leesplezier!
Team OBS de Dubbelburg
Opening fietsbrug
Woensdag 13 maart mochten vijf kinderen van de Dubbelburg helpen bij de opening van de 'Joop van
der Reijdenbrug'. Na de officiële opening kwamen de kinderen al rennend vanuit Oegstgeest over de
brug naar Valkenburg. De gedeputeerde Floor Vermeulen (provincie Zuid-Holland) gaf samen met
wethouders Rien Nagtegaal en Jan
Nieuwenhuis (gemeente Oegstgeest), het
feestelijke startsein waarmee de ‘Joop van
der Reijdenbrug’ in gebruik werd genomen.
De fietsbrug bleef helaas niet direct open
aangezien er nog zaken getest moeten
worden de komende tijd. De verwachting is
dat de brug in april definitief open gaat.
Voor de ouders uit Oegstgeest die nu
steeds moeten omrijden om hun kind naar
school te brengen een moment waar al
enige tijd naar uitgekeken wordt.
Overstap naar Social Schools
De overstap naar het nieuwe communicatiesysteem Social Schools zal u ongetwijfeld niet ontgaan
zijn. Digiduif houdt op te bestaan, waardoor we noodgedwongen op 18 maart de overstap gemaakt
hebben naar Social Schools. Het communicatiesysteem heeft een andere layout en werkt net weer
even anders dan Digiduif. Dus voor het team is dit even wennen en wellicht ook voor u als ouder.
Mocht u nog niet ingelogd hebben in Social Schools doe dit dan snel. U kunt inloggen met de
gegevens die u ook gebruikte bij Digiduif. De gegevens zijn 1 op 1 overgezet. De Social School app is
daarnaast te downloaden in de Appstore of in de Play Store. U moet de Social School 3.0 app

