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Recepten kerstfeest
Belangrijke data
22 januari
8 t/m 22 februari
16 februari
19 februari
22 februari
24 februari t/m 4 maart
5 maart
6 maart
7 maart

Start afname Cito toetsen
Ateliers op donderdag Thema:
Olympische Spelen
Rapporten mee
Contactgesprekken (week 8)
Theatervoorstelling groep 7 & 8
Voorjaarsvakantie
Start project Beeldende kunst
Theatervoorstelling groep 1 t/m 4
Studiedag Comprix (leerlingen zijn vrij)

Juf Brechtsje
In navolging van juf Irma en juf Sandra Kim kunnen we nu het mooie nieuws
melden dat juf Brechtsje in verwachting is. Na de meivakantie gaat juf Brechtsje
met zwangerschapsverlof.
We wensen haar een mooi zwangerschapstijd.
Juf Irma
Juf Irma gaat per 1 februari met zwangerschapsverlof. Juf Rouselle vervangt
haar gedurende het verlof. Deze maand gaat zij zich alvast op haar IB-taken
voorbereiden.
Vanaf 1 februari werkt juf Rouselle iedere maandag en de dinsdag bij ons.
We wensen haar een mooie tijd bij ons.
Dbos
Met de Bibliotheek op school(Dbos) slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de
handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid
op school én thuis. We willen leerlingen stimuleren om meer te lezen. En ze leren
om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De
bibliotheek levert deskundige lees-/mediaconsulenten, met inspirerende boeken
en zo zorgen we voor een goede (digitale) lees- en leeromgeving.
Vorig schooljaar zijn wij met dit driejaarlijkse traject gestart.
In het kader van dit leesbevorderingsproject zijn er afgelopen woensdag
enquêtes afgenomen door een medewerker van de bibliotheek. De leerlingen van
groep 5 t/m 8 beantwoordden vragen over hun leesgedrag en leesmotivatie. Het
doel van dit specifieke onderzoek is inzicht te krijgen in leesmotivatie en
leesgedrag op de school met de bedoeling de resultaten te gebruiken om het
leesklimaat te optimaliseren. Binnenkort ontvangen wij de uitslagen. Het is
interessant om te zien of onze acties positieve resultaten laten zien. We houden
u op de hoogte.

Sponsorloopgeld
De materialen voor de speelpleinkist zijn besteld. Binnenkort kunnen de
leerlingen weer kiezen uit een heleboel mooie speelmaterialen voor op het plein.
Website
Op onze website www.obsdetwirre.nl worden vanaf nu alle jarige leerlingen van
onze school in het zonnetje gezet. Op de voorpagina van de site wordt dit
feestelijk gemeld. Alleen de voornaam van uw kind wordt genoemd
Recepten kerstfeest
De salades van Mirjam Jansma zijn goed in de smaak gevallen. Hieronder leest u
de recepten:
Salade in laagjes
Salade voor bij de barbecue of de gourmet.
• potje selderijsalade + 3 appels in blokjes + blikje maïs (uitgelekt) +
blikje ananas (uitgelekt ½ liter) + 5 hardgekookte eieren in blokjes + 2
ons ham in reepjes + halve pot yofresh en een pakje slagroom + kerrie
+ 1 grote prei in dunne ringetjes.
1 In de volgorde van de ingrediënten op een mooie grote schaal leggen,
beginnend op de bodem met selderijsliertjes etc. 2 Yofresh en slagroom roeren
toe een sausje en kerrie naar smaak door het sausje voegen. 3 Dit over de lagen
heen schenken. 4 Prei over de saus verdelen
Pasta tonijn salade
Salade voor bij de barbecue of de gourmet.
• 150 g pasta + 3 eetl pesto + 1 blikje tonijn + 1/8 dl slagroom +
veldsla of rucola + cherry tomaatjes
1 Pasta gaar koken 2 Van pesto en slagroom sausje maken 3 Alles door elkaar
heen mengen, sla alleen vlak voor het gebruik er door heen doen 4 Tip: tonijn
Smikkelen maar!

