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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

Ouders weer welkom
Tot voor kort was het voor ouders niet mogelijk om, zonder afspraak, in de school te komen. Nu
mag dat weer en daar zijn wij als school hartstikke blij mee. Wij willen voor ieder kind het
allerbeste en daar hoort een goed en nauw contact met jullie, de ouders, bij. Wees welkom!
Om er voor te zorgen dat er nu niet hele hordes lieve vaders en moeder door de hal lopen,
terwijl de kinderen al rustig aan het werk willen zijn, hebben we een opzetje bedacht.
8.20 uur
8.25 uur
8.30 uur

Deuren van de school open
De eerste bel gaat. Ouders vertrekken, kinderen gaan naar de klas
De tweede bel gaat. De lessen kunnen van start.

Voor groep 1/2 gelden dezelfde tijden. Zij kunnen bij binnenkomst zelf hun jas en tas ophangen
en de etensspullen op de tafel in de klas en de koelkast zetten. De ouders mogen dan al in de
klas wachten.
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Op deze manier krijgt iedereen de kans om even voor
schooltijd iets te zeggen, vragen of laten zien. Maar op deze
manier kunnen we ook mooi op tijd starten met de lessen. Het
mes snijdt aan twee prachtige kanten.

Voor in de agenda:
6-10-2021
Start Kinderboekenweek
7-10-2021
Groene Spelen groep 3/4

Koffietijd

11-10-2021

Een beetje gezelschap…
Als de deuren weer open mogen, mag er ook weer koffie
gedronken worden. Daarom organiseren we iedere maand
een aantal inloopmomenten op school. Dan staat de koffie
klaar en kunnen we met elkaar bijkletsen over alles wat we
maar belangrijk vinden.
De inloopmomenten zijn
van 8.30 tot 10.00 uur op
de volgende dagen:
- Donderdag 7 oktober
- Dinsdag 26 oktober

Groene Spelen groep 5/6
16-10-2021
Start herfstvakantie
14-10-2021
Open Avond
16-10-2021
Start herfstvakantie

Kom gezellig langs!

25-10-2021
Weer naar school

Vandalisme
We maken, helaas, nog steeds mee dat we ’s ochtends bij
aankomst verrast worden door verdwenen stoeptegels,
bekladde ramen, stukgegooide bierflesjes en rondslingerende
troep. Dat is gewoon niet leuk. Voor de kinderen niet, voor ons
niet en voor de school niet…
Hoewel we weten dat het heel erg
lastig te voorkomen is, zetten we
toch samen de schouders eronder
en houden we alles zo goed
mogelijk in de gaten. Sommige
ouders helpen ons ook geweldig
met opruimen en schoonmaken.
Houd allemaal een oogje in het zeil
en breng ons op de hoogte als je
ziet dat het misgaat…
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Voor de zekerheid:
Deur open
De deuren van de school
openen om 8.20 uur. De
eerste bel gaat om 8.25 uur.
De lessen starten na de
tweede bel om 8.30 uur.

Ziekmelding
Wanneer een kind ziek is,
ontvangen wij graag een
telefoontje met een
ziekmelding.
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Open avond
Afgelopen week ontvingen jullie een uitnodiging voor de Open Avond van 14 oktober. We
hopen daar liefst alle, maar in elk geval zo veel mogelijk, ouders te ontvangen. We zijn razend
benieuwd naar jullie verhalen en meningen wij zullen ook onze verhalen en meningen met jullie
delen. Bijkletsen, naar de toekomst kijken, elkaar helpen en gewoon een lekker kijkje in de
school en klassen. Dat kan alleen maar leuk worden!

Protocol Comprix
In de bijlage een brief van het bestuur van Comprix over het coronaprotocol. Het geeft iets
meer duidelijkheid over hoe we op school dienen te handelen in het geval van besmettingen.

Kinderboekenweek
Komende woensdag, 6 oktober, begint de
Kinderboekenweek. Op De Twirre gaan we
anderhalve week lang bezig met boeken, lezen en
lessen in het thema ‘Worden wat je wilt’. Een
oneindig leuk onderwerp waar we allerlei leuke
activiteiten bij hebben bedacht.

We verklappen nog niks, maar de kinderen zullen ongetwijfeld met leuke verhalen thuiskomen
en de foto’s zetten we op Social Schools.

Teamtraining
De margedag van afgelopen maandag stond voor het
team van De Twirre in het teken van een cursus. Deze
bijeenkomst ging over hoe wij onze lessen op een zo
goed mogelijke manier kunnen starten. We zijn
overdonderd met mooie voorbeelden en ideeën die we
allemaal op een praktische manier toe kunnen passen
in onze lessen. Het was prachtig om te zien hoe de
wisbordjes en samenwerkvormen dinsdag al werden
ingezet om alle leerlingen nóg beter en leuker naar hun
leerdoel te brengen. Goed bezig!
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