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t 1aan de bieb groep 3/4naar de bieb.

Afsluiting Kinderboekenweek
Een grote opkomst vanmiddag bij de afsluiting van de Kinderboekenweek.
Fantastisch.
De Kinderboekenweek hebben we nu officieel afgesloten. Vrijdag voor de
herfstvakantie ruimen we de hal op. Daar gaan we nog een week van genieten.
Het is tenslotte bijna Halloween.
Opa's, oma’s, pakes, beppes, vaders, moeders, broers, zussen en alle
geïnteresseerden ....Hartelijk bedank voor jullie komst!
Kinderboekenmarkt
Er 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 volgende week vrijdag 20 oktober. Dit alles om het
leesplezier te promoten.

Laatste herhaalde oproep 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 19
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
Wij vinden uw mening belangrijk. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Schoolgids 2017-2018
De schoolgids van schooljaar 2017-2018 wordt volgende week op onze website
geplaatst. U kunt de schoolgids ook in papieren versie van ons ontvangen. Kom
even langs als u daar behoefte aan hebt.
Belangrijke data
23 oktober t/m 29 oktober Herfstvakantie

