WEEKBRIEF VAN OBS DE TWIRRE
Skeauwen 18
Postbus 22, 9247 BT Ureterp
Tel: 0512-302112

SCHOOLJAAR: 2018-2019
DATUM: 06-09-2018
MAIL: directeur@obsdetwirre.nl
WEBSITE: www.obsdetwirre.nl

Belangrijke data september
Maandag 17 september
Vrijdag 21 september
Woensdag 26 september

Start judolessen(vier weken)
Comprix Sportdag voor groep 8
Kinderpostzegelactie 2018

Nieuwe schooljaar
We zijn dit schooljaar rustig van start gegaan en inmiddels zijn we al weer helemaal
gewend.
U ontvangt tweewekelijks de nieuwsbrief. Via Social Schools wordt u regelmatig
geïnformeerd over het reilen en zeilen in de groepen. Als uw account niet werkt of het
lukt niet meer om in te loggen laat het dan even weten. U kunt uw vraag ook mailen
naar directeur@obsdetwirre.nl.

Gouden weken
Vanaf dag één zijn we gestart met de gouden weken. Een goed begin is het halve werk.
Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar.
Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen
verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. De eerste weken van het schooljaar zijn
daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de
groep.

Schooljudo
Voor het tweede jaar bieden wij onze leerlingen de schooljudo lessen aan. De judolessen
sluiten mooi aan bij de lessen van de gouden weken. Binnen schooljudo staan 7 waarden
centraal; vertrouwen, samenwerken, weerbaarheid, beheersing, discipline respect en
heel veel plezier. Om impact te creëren werken wij met een doorlopende leerlijn waarin
per jaar één van deze waarden als thema wordt uitgelicht. Dit jaar is het thema
samenwerken. De lessen starten op maandag 17 september. Gedurende vier weken
krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 judolessen van een erkende judotrainer.
Het hele schooljaar hebben de leerkrachten toegang tot een digitale leeromgeving waar
zij oefeningen, filmpjes en inspiratie uithalen voor in de groep.

Ateliers
De ateliers starten vanaf volgende week. Iedere donderdagmiddag van 12:15 uur tot
14:15 uur bieden we de leerlingen groepsdoorbroken verschillende creatieve opdrachten.
Deze eerste ronde loopt vijf keer en het thema is 'Vriendschap'.

Formatie schooljaar 2018-2019
Groep 1/2

Groep 3/4

Groep 5/6

Groep 7/8

Maandag

Sandra Naaijer

Sandra Kim
de Meer

Rindert Talsma

Sigrid Arendz

Dinsdag

Sandra Naaijer

Sandra Kim
de Meer

Rindert Talsma

Sigrid Arendz

Woensdag

Sandra Zwama

Jannie
Bouma

Rindert Talsma

Sigrid Arendz

Donderdag

Sandra Zwama

Jannie
Bouma

Debbie van
Kammen

Sigrid Arendz

Vrijdag

Sandra Naaijer

Jannie
Bouma

Debbie van
Kammen

Sigrid Arendz

Sandra Naaijer werkt tot november 2018 in groep 1 en 2. Dan komt Brechtsje
Zuiderbaan terug van zwangerschapsverlof.
De intern begeleider, Irma Zwolle, werkt op dinsdag en vrijdag. Paulien Elberts is vanaf
dit schooljaar 2018-2019 iedere maandag vrij. Zij werkt op dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag.

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en
Pasen
Meivakantie(2wkn)
Hemelvaartsdag +
vrijdag
vrijdag +
Pinksteren
Teamdag
Zomervakantie

20-10-2018
22-12-2018
16-02-2019
19-04-2019

28-10-2018
6-01-2019
24-02-2019
22-04-2019

27-04-2019
30-05-2019

12-05-2019
31-05-2019

07-06-2108

10-06-2019

Nog te bepalen
13-07-2019
25-08-2019

