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Obs De Twirre staakt
Kerstviering (uitnodiging volgt)
De leerlingen zijn vanaf 12:00 uur vrij

Nieuwbouw IKC
We zijn gestart met de voorbereidingen van de nieuwbouw. De nieuwe school
wordt op de huidige plek gebouwd waarna de deuren in schooljaar 2020-2021
worden geopend.
In oktober heeft er een constructief gesprek plaatsgevonden tussen M.F.C De
Wier, Kinderwoud en De Twirre. Tijdens dit gesprek hebben we afgesproken dat
we graag met elkaar willen samenwerken.
We gaan een Integraal Kind Centrum (IKC) ontwikkelen.
Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf,
buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn
samengevoegd.
Een IKC is ook een voorziening voor kinderen van tenminste 0-12 jaar, waar zij
gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Bij
voorkeur komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod.
U bent een belangrijke partner voor ons. Vanaf nu houden we u op de hoogte
van de ontwikkelingen.
De Twirre staakt 12 december
De staking gaat dinsdag 12 december door! De school is deze dag dicht.
Kinderopvang Kinderwoud is wederom bereid om uw kind(eren) deze dag op te
vangen. U kunt hen bereiken op telefoonnummer: 0512 726 219
Het ultimatum dat het PO-front op 7 november via onderwijsminister Arie Slob
stelde aan het kabinet om alsnog 1,4 miljard euro te investeren in het primair
onderwijs, was op 5 december om 10.00 uur verlopen. Het geld is niet
toegezegd. De PO-Raad staat achter de staking en roept schoolbesturen op om
de staking te ondersteunen, zodat medewerkers zich volledig vrij voelen om mee
te doen. Het schoolbestuur van Comprix staat volledig achter de actie.
De afgelopen twee dagen hadden we ziekte in groep 7 en 8. De vervangerslijst is
leeg. Wij proberen het eerst intern op te lossen. Onze leerlingen zijn onze eerste
prioriteit. Gelukkig kunnen wij het met elkaar nog oplossen en de continuïteit en
kwaliteit waarborgen.
Afgelopen week zijn in bijna duizend basisschoolklassen problemen ontstaan
door zieke of afwezige leerkrachten. Dit blijkt uit een peiling van PO in actie.
Zeker 78 groepen zijn naar huis gestuurd, 194 leerlingen zijn in andere groepen
neergezet, 220 leerkrachten moesten op hun vrije dag invallen en in nog eens
honderden gevallen stonden stagiaires, onderwijsassistenten en directeuren voor
de groep.

Onze onderwijskwaliteit moet gewaarborgd blijven. Ondanks alles .....wij doen
ons werk iedere dag met heel veel plezier.
Wij begrijpen dat we weer een beroep op u moeten doen. Alvast dank voor uw
begrip!
Kerstdiner
Vanaf woensdag 13 december hangt er aan de deur van iedere klas een papieren
kerstboom met daaraan ballen waarop een lekkernij staat geschreven.
Samen met de leerkracht zijn er namelijk hapjes, drankjes en nog meer lekkere
versnaperingen bedacht door de leerlingen. Deze staan beschreven op een bal
aan de boom.
Dit vormt tezamen de basis tot een overheerlijk kerstdiner welke de kinderen zelf
hebben samengesteld.
Het is de bedoeling dat u er samen met uw kind een bal afhaalt en er voor zorgt
dat deze "boodschap" uiterlijk op woensdag 20 dec om 17:30 uur ingeleverd is
bij de leerkracht van uw kind.
Mochten er vragen zijn of heeft uw kind een allergie voor bepaald voedsel
.....laat dit wel weten aan de leerkracht .
Kortom.....een eigen samengesteld diner......dat kán toch alleen maar lekker
zijn?
Website
De website is vernieuwd. Neem eens een kijkje op www.obsdetwirre.nl.
Sponsorloop
Na de Kerstvakantie hebben wij een afspraak gemaakt met een bedrijf die
buitenspelmaterialen verkoopt. We stellen een mooi pakket samen. Daarnaast
gebruiken we een klein deel van het geld voor nieuwe kerstversieringen.
Klussen en activiteitenlijst
Hartelijk dank voor alle aanmeldingen. Alles wordt nu geïnventariseerd. Op het
moment dat er een klus of een activiteit is waar u zich voor hebt opgegeven
wordt er contact met u opgenomen.
Ouderavond “Gezonde school”
De ouderavond van 21 november jongstleden was zeer positief. Hartelijk dank
hiervoor. Uw inbreng is constructief en geeft aan dat wij met elkaar op de goede
dingen doen. In de bijlage is het verslag van de avond toegevoegd. Mocht u nog
vragen hebben kom gerust langs.

