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Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de nieuwsbrief van basisschool De Twirre. In deze
nieuwsbrief staat het laatste nieuws over alles wat er
gebeurt op school en alles wat er te gebeuren staat.
Houd vooral ook Social Schools in de gaten voor al het
nieuws uit de groepen en mededelingen vanuit school.
Redmer Wijnsma
Directeur De Twirre

Schoolbibliotheek
Deze week hebben we op feestelijke wijze
onze nieuwe boekenkast geopend. Wat
een schitterende boeken allemaal!
De boekenkast is afkomstig van de
Bibliotheken Zuidoost Fryslân en hij zit vol
met boeken voor kinderen van alle
leeftijden met alle verschillende interesses.
Er zit voor iedereen wel wat tussen. De
kasten worden om de paar maanden
gewisseld en dus hebben we regelmatig
heel veel nieuw leesvoer. Daarnaast blijven
we natuurlijk ook onze
bibliotheekbezoeken doen. Er is dus heel
veel te lezen op De Twirre!
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Alle kinderen waren direct heel enthousiast en wilden de kast induiken om hun favoriete boek
er snel uit te halen. Helaas moesten ze nog even wachten, want het uitleensysteem is er nog
niet helemaal klaar voor. Als dat klaar is, mogen de kinderen de boeken zelfs mee naar huis
nemen om thuis te lezen. Tot die tijd lezen we maar even extra in de klas en dat is ook
helemaal niet erg!

Ouderhulp
Ouders zijn, op afspraak, weer welkom op school. Dat betekent dat we ook weer een beroep
op jullie kunnen doen en dat doen we dan ook graag. Zo zijn we nu bijvoorbeeld op zoek naar
een ouder die wil assisteren bij de schoolbibliotheek. Het gaat om het registreren van geleende
en ingeleverde boeken. De klassen komen dan bij toerbeurt langs om boeken te lenen en in te
leveren.
Het gaat om een half uurtje per 1 of 2 weken op een nader af te spreken ochtend. Lijkt het je
leuk? Neem even contact op met school


directie.detwirre@comprix.nl

Activiteitencommissie
Over ouderhulp gesproken… Na een lange periode van coronaperikelen en aanpassingen
kunnen we steeds meer terug naar de oude vertrouwde activiteiten op school. Daarin speelt
de hulp van ouders een belangrijke rol. We willen dus graag de activiteiten commissie nieuw
leven inblazen om school te helpen met het organiseren van- en ondersteunen bij alle
activiteiten, festiviteiten en overige leuke zaken. Alle hulp is welkom!
Interesse? Bel of mail even met school 😊
Ook hier: directie.detwirre@comprix.nl

IMV
De leerlingen van groep 5/6 zijn muzikaal
aan het schooljaar begonnen. Iedere
donderdag krijgen ze drumles van twee
muziekdocenten. Het is een uur lang een
donderend kabaal in de school, maar het
klinkt fantastisch.
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Gouden Weken
Deze week eindigen we
iedere pauze met een
samenwerkingsspel voor de
hele school. Superleuk! Ze
moesten bijvoorbeeld op
volgorde van groot naar klein
gaan staan. Dat was nog best
lastig om met elkaar te
regelen. Veel overleggen dus!

Juf Brechtsje

In het kort…

-

-

-

-

Comprix Sportdag groep 8
24-9-2021
Voorstelling groep 7/8, De
Skâns
27-9-2021

Voor de zekerheid:
Deur open

We zijn druk bezig met het organiseren van leuke schoolreizen
voor alle groepen. Binnenkort komen de groepsleerkrachten
met verdere informatie en definitieve data.
Er worden momenteel allerlei plannen gesmeed en ideeën
opgedaan en om de school en het plein een fikse
opknapbeurt en frisse look te geven. Wordt snel vervolgd…
Er komen nog wel eens vragen binnen over wanneer een kind
wel of niet naar school kan in verband met de
coronarichtlijnen. De beslisboom biedt vrijwel altijd uitkomst.
We mogen ook dit jaar weer een aantal stagiaires
verwelkomen. Deze studenten zullen actief zijn in verschillende
groepen. Via Social Schools zullen zij zich voorstellen.
Er staan twee hele pallets en een kapotte pallet in de berging.
Heeft iemand er belang bij als knutsel- of stookhout? Kom
maar halen!

Nieuwsbrief obs De Twirre

17-9-2021

Margedag, leerlingen vrij

Heuglijk nieuws van het front: juf Brechtsje is weer in verwachting!
Het gaat hartstikke goed met haar en de baby. Ze is inmiddels 17
weken zwanger. In februari verwelkomen juf Brechtsje en haar
man hun derde kindje. Prachtig nieuws!

-

Voor in de agenda:

3 september 2021

De deuren van de school
openen om 8.20 uur. De
lessen starten om 8.30 uur.

Ziekmelding
Wanneer een kind ziek is,
ontvangen wij graag een
telefoontje met een
ziekmelding.

Startgesprekken
Deze week en volgende
week zijn de
startgesprekken op
afspraak of uitnodiging.
Aanmelden kan nog!
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