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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

Margedag
We zijn op De Twirre, zoals eerder vermeld, druk bezig met een teamcursus om onze lessen nóg
beter en leuker te maken. Voor één van de komende bijeenkomsten hebben we een extra,
nog openstaande margedag in moeten plannen. Deze margedag gaat zijn op 3 februari. Alle
leerlingen zijn deze dag dus vrij van school.

Koffietijd
Vorige week donderdag was de eerste koffie-inloopochtend. Dat was de dag van de
schoolreis van de groepen 5 t/m 8. Er bleef dus helemaal niemand over en er zat een directeur
in zijn eentje een doos Bastognekoeken leeg te eten. Hopelijk zijn er de volgende keer mensen
die daarbij komen helpen! 😉 De volgende keer is dinsdag 26 oktober
Tot dan!
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Voor in de agenda:

Schoolreizen
Alle groepen hebben er inmiddels
een schoolreisdag opzitten. We
hebben gespeeld en dieren
geknuffeld in De Naturij in Drachten,
hebben we in treinen en glijbanen
gezeten in Nienoord en zijn als echte
teambuilders aan het ontdekken
geweest in Eernewoude. Prachtige
dagen waarvan de foto’s al eerder
te bekijken waren op Social Schools. Hieronder toch nog een
kleine impressie, omdat we er stiekem niet genoeg van kunnen
krijgen…

16-10-2021
Start herfstvakantie
25-10-2021
Weer naar school
26-10-2021
Inloop met koffie

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.

Open avond
Gisteren zijn we op school met een heel grote groep ouders
eindelijk weer eens samen geweest. Met elkaar hebben we
gepraat over alles wat we leuk en belangrijk vinden op school
en hoe we het nog leuker en beter kunnen maken.
Een superleuke avond met fijne mensen,
frisse inzichten en een lekker drankje.
Dank voor alle bijdragen en gezelligheid, we
kunnen er zeker verder mee. Wordt dus ook
zeker vervolgd!
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Klusjes
Vele handen maken licht werk. Maar soms gaat er
niets boven de handen van een vakman. De opa
van Tijs en Niek heeft de speelauto op het
speelveld van school een opknapbeurt gegeven.
Geen gevaar meer voor splinters en alles ziet er
weer tiptop uit. Bedankt!
Ook de handen uit de mouwen steken? Alle hulp is
altijd welkom!

Groene Spelen
De groepen 5/6 en 3/4 hebben de afgelopen tijd
meegedaan aan de Groene Spelen in De Wier. Gymlessen
met allerlei leuke, nieuwe spellen en opdrachten.
Het is misschien een verwarrende naam, omdat de Groene
Spelen niets met het woord groen te maken hebben. Het
gaat er vooral om dat de kinderen tijdens een sportdag
goed leren samenwerken. Groen staat in dit geval dus vooral
voor sportiviteit. En sportief was het!

Kinderboekenweek
‘Worden wat je wil’. Dat was het
thema van de Kinderboekenweek
2021. Na alle leuke activiteiten van de
afgelopen anderhalve week weten
heel veel kinderen misschien wel wat
ze willen worden. Brandweer,
ambulancemedewerker, kapitein.
Er kwamen zelfs brandweerauto’s,
politieauto’s en ambulances bij school
die we mochten bekijken. Supergaaf
😊
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Fijne vakantie!
Eerst gaan we een weekje heerlijk genieten van de vakantie. We hopen op zo veel mogelijk
zon en zo weinig mogelijk wekkers…
Tot maandag 25 oktober!
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