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Staking donderdag 5 oktober– Oudervertelgesprekken - Kinderboekenmarkt Stagiair Riemer - Flessenactie - Belangrijke dataan 9 tot 1
0) gaan de bieb groep 3/4naar de bieb.

Staking donderdag 5 oktober
Ons team ondersteunt de komende stakingsactie. Dit houdt in dat de school op
donderdag 5 oktober dicht is. We danken u voor de steun.
Oudervertelgesprekken
In verband met de staking op 5 oktober zijn de oudervertelgesprekken een week
verplaatst.
Vandaag hebben de oudste kinderen van het gezin de opgave voor het
oudervertelgesprek op papier meegekregen. In de bijlage is deze brief
toegevoegd. De gesprekken zijn vrijwillig. Graag ontvangen wij de opgave(n)
morgen retour. En uiterlijk vrijdagmorgen. Vrijdagmiddag krijgen de leerlingen
de tijden mee naar huis. Het schema wordt ook op Social Schools geplaatst.
Kinderboekenmarkt
Vanaf morgen liggen er boeken in de hal. Misschien is er een boek bij die uw kind
leuk vindt. U mag zelf de bijdrage bepalen. Het bedrag komt ten goede van de
leerlingen. De “markt” duurt tot het einde van de Kinderboekenweek op vrijdag
13 oktober. Dit alles om het leesplezier te promoten.

Stagiair Riemer
Hallo allemaal,
Mijn naam is Riemer en ik ben de nieuwe stagiaire in groep 5/6. In mijn vrije tijd
vind ik het leuk om te voetballen en op zaterdag ben vrijwel altijd te vinden op
het voetbalveld in Haulerwijk. Daar ben ik scheidsrechter.
Op maandag en dinsdag loop ik stage bij meester Rindert in de groep. Ik heb
veel zin om de komende tijd hier op obs De Twirre het vak te gaan leren.

Flessenactie
Denkt u morgen aan de flessenactie? We sparen voor nieuwe
Tosti-apparaten. Alvast bedankt!
Belangrijke data
27 september
Hoofdluiscontrole
27 september
Kinderpostzegelactie groep 7 en 8
4 oktober
Start Kinderboekenweek
5 oktober
Stakingsdag, de leerlingen zijn vrij.
10 oktober
Groene spelen groep 4, 5 en 6
10 oktober
Bibliotheekbezoek groep 3 en 4
Week van 9 oktober
Oudervertelgesprekken (zie bijlage)
13 oktober
Afsluiting Kinderboekenweek
23 oktober t/m 29 oktober Herfstvakantie

