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T: 0512-302112

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

Herhalingsoproep: Activiteitencommissie
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: directie.detwirre@comprix.nl
Het begin is er: we hebben inmiddels iemand gevonden voor de schoolbibliotheek!

Nieuwsbrief obs De Twirre

17 september 2021

Pagina 1 van 2

Sportdag groep 8

Voor in de agenda:

Groep 8 heeft weer
deelgenomen aan het
jaarlijkse sportevenement
voor alle groepen 8. Dit
keer stonden hiphopdansen, inline skaten en
rugby op het programma.
De foto’s spreken voor zich!

22-9-2021
Kunstendag
Kinderboekenweek, hele
school
24-9-2021
Voorstelling groep 7/8, De
Skâns
27-9-2021
Margedag, leerlingen vrij

Korfbal
In de bijlage een folder van de
korfbalvereniging KV Oerterp. Voor
de liefhebbers en
geïnteresseerden…

Voor de zekerheid:
Deur open
De deuren van de school
openen om 8.20 uur. De
lessen starten om 8.30 uur.

Kunstendag
Woensdag 22 september trappen we, een beetje voor onze
beurt, de Kinderboekenweek af met een Kunstendag. In alle
groepen komen dan kunstenaars en vakdocenten werken aan
het thema ‘Worden wat je wilt’. Een superdag.
Natuurlijk gaan we ook in de ‘echte’ Kinderboekenweek lekker
met dit thema
aan de slag.

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

Welkom!
Nu de protocollen en richtlijnen steeds meet veranderen naar ‘het oude normaal, betekent dit
ook dat we jullie, de ouders, weer meer de school in kunnen halen en daar zijn we heel blij
mee. We gaan het er over hebben hoe we dat zo leuk, goed en snel mogelijk kunnen doen.
Spoedig meerrrrrrrr…
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