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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.
In de bijlage leest u informatie hierover van de Raad van bestuur van Comprix.
U kunt zich aanmelden bij kinderopvang Kinderwoud indien u geen opvang voor
uw kind(eren) heeft. U kunt hen bereiken op telefoonnummer
0512 726 216.
Oudervertelgesprekken
In verband met de staking op 5 oktober verplaatsen we de
oudervertelgesprekken met een week. Deze vinden nu in de week van 9 oktober
plaats. Informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.
Martha Baron, stagiaire onderwijsassistent
Even voorstellen,
Ik ben Martha Baron, 35 jaar, getrouwd en heb 2 kinderen.
Bij de NTI volg ik de opleiding onderwijs assistent. Het eerste jaar heb ik
afgeronden loop dit jaar stage in groep 1/2 van de Twirre bij juf Brechtsje.
Ik ben hier op maandag de hele dag en op dinsdagmiddag.
Wanneer jullie vragen voor mij hebben, vraag gerust.
Groeten Martha
Flessenactie
Denkt u morgen aan de flessenactie? We sparen voor nieuwe
Tosti-apparaten. Alvast bedankt!
Herinnering Vragenlijst de Gezonde School
Dit jaar is onze school samen met GGD Fryslân gestart met de Gezonde Schoolaanpak. 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
Riemer Bies
Vandaag heeft Riemer Bies kennisgemaakt met de leerlingen van groep 5 en 6.
Riemer is zij-instromer en eerstejaars student aan de PABO Stenden in Assen.
Dit schooljaar zal Riemer in de diverse groepen stage lopen. In de volgende
nieuwsbrief stelt hij zich nader aan u voor.
Kinderpostzegelactie
Morgen om 12 uur gaat de kinderpostzegelactie officieel van start. Ruim 160.000
leerlingen uit groep 7 en 8 gaan op pad voor andere kinderen die een steuntje in
de rug kunnen gebruiken: Voor kinderen door kinderen!
Met de opbrengst van de kinderpostzegelactie steunt kinderpostzegels kinderen
in Nederland en in het buitenland die extra hulp nodig hebben. Een deel van de
opbrengst gaat dit jaar naar de LINDA.foundation, om Nederlandse kinderen te
helpen die opgroeien in armoede.
Belangrijke data
27 september
27 september
4 oktober
5 oktober
10 oktober
Week van 9 oktober

Hoofdluiscontrole
Kinderpostzegelactie groep 7 en 8
Start Kinderboekenweek
Stakingsdag, de leerlingen zijn vrij.
Groene spelen groep 4 en 5
Oudervertelgesprekken

