WEEKBRIEF VAN OBS DE TWIRRE
Skeauwen 18
Postbus 22, 9247 BT Ureterp
Tel: 0512-302112

SCHOOLJAAR: 2017-2018
DATUM: 18-09-2017
MAIL: info@obsdetwirre.nl
WEBSITE: www.obsdetwirre.nl

Staking donderdag 5 oktober– Informatieavond- De Gezonde School - In
de klas brengen - Belangrijke data
Staking donderdag 5 oktober
Ons team ondersteunt de komende stakingsactie. Dit houdt in dat de
school op donderdag 5 oktober dicht is.
We begrijpen dat dit voor ouders en verzorgers lastig kan zijn maar hopen
toch op ieders begrip.
Informatie avond
In het team hebben we besloten om m.i.v. dit schooljaar de
informatieavond anders vorm te geven.
Donderdagavond 21 september tussen 18.30 uur en 19.30 uur
organiseren wij onze informatie inloopavond. U kunt, samen met uw
kind(eren), de groepen langs. In de groepen zullen de materialen waar
mee gewerkt wordt klaar liggen om bekeken te worden. Onze leerlingen
kunnen u uitstekend uitleggen hoe het reilt en zeilt in hun groep. Alle
leerkrachten zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
We zien uw komst graag tegemoet!
Vragenlijst de Gezonde School
Dit jaar is onze school samen met GGD Fryslân gestart met de Gezonde
School-aanpak. Gezonde School Fryslân is een manier van werken die
scholen helpt om structureel en planmatig aan de slag te gaan met
gezondheid en veiligheid binnen de school. Kenmerkend hierbij is de
integrale aanpak en de inbreng en betrokkenheid van het onderwijs.
Als school moeten we keuzes maken en daarbij willen we zoveel mogelijk
rekening houden met wat u belangrijk vindt. Via deze vragenlijst kunt u
aangeven aan welke gezondheidsthema’s volgens u op school aandacht
besteed moet worden. Wij hopen van harte dat u hierover wilt meedenken
Wij willen u dan ook vragen om de vragenlijst in te vullen vóór 1
oktober 2017. Het invullen van de vragenlijst neemt circa 10 minuten
van uw tijd in beslag.
In de bijlage hebben we de vragen in pdf. bestand toegevoegd.
Op onderstaand adres kunt u de vragen digitaal beantwoorden.
https://nl.surveymonkey.com/r/ouders_OBS_De_Twirre_Ureterp
Alvast bedankt voor uw medewerking

In de klas brengen
Ouders van leerlingen in groep 1 t/m 4 mogen hun kind(eren) ’s ochtends
in de klas brengen. Leerlingen vanaf groep 5 kunnen zelfstandig naar de
klas gaan. Er is natuurlijk altijd gelegenheid om de leerkracht een vraag te
stellen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Belangrijke data
21 september
27 september
4 oktober
5 oktober
Eerste week oktober

Informatie avond
Kinderpostzegelactie groep 7 en 8
Start Kinderboekenweek
Stakingsdag, de leerlingen zijn vrij.
Oudervertelgesprekken

