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3 september
4 september
4 en 5 september
7 september
17 september
20 september
24 t/m 26 september
26 september
3 t/m 5 oktober

Eerste schooldag
Ouderavond groep 4 en 5
hoofdluiscontrole
dorpsfeestprogramma
Inloop voor belangstellenden
Presentatie Gouden Weken
Omgekeerde oudergesprekken
Schoolreisjes 1 t/m 7 onder
voorbehoud
Schoolkamp groep 8

Mail De Twirrewyn
Mocht u afgelopen week nog geen mail hebben ontvangen van De Twirrewyn wilt u
dit dan melden op directie@detwirrewyn.nl of bij de leerkracht van uw kind(eren).
Dan beschikken wij niet over een actueel emailadres.

Start nieuw schooljaar
Het personeel van De Twirrewyn heeft elkaar vorige
week alweer een aantal keren gesproken. Zij hebben
allemaal een fijne vakantie gehad. Wij hopen dat u en
uw kinderen ook een hele fijne vakantie hebben
genoten.
Vandaag zijn we gestart met de nieuwe school. Dat
wordt voor alle betrokkenen best nog wel even wennen. Maar we hebben er zin in!!
De eerste week zullen we nog een enigszins aangepast programma draaien. De
computers werken nog niet allemaal in het nieuwe systeem. HVO en GVO start in de
tweede week. De chromebooks voor alle kinderen van groep 4 t/m 8 komen
aanstaande woensdag. En er is natuurlijk feest in Donkerbroek.
Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar 2018-2019.

Ouderavond groep 4 en 5
We starten het schooljaar met een groep 4 en een groep 5. Oorspronkelijk hadden
we een andere keuze gemaakt waarbij 2x een groep 4/5 ontstond van 25 en 30
leerlingen. De oorspronkelijke groep 3 en 4 (huidige schooljaar) zouden in stand
blijven.
Een aantal oudergesprekken met ouders van leerlingen groep 4 en 5 van beide
scholen zou er toe leiden dat de groepen aangepast moesten worden naar 22 en 33.

Daarmee ontstond de vraag gaan we in een combinatiegroep van 33 of een enkele
groep van 35.
Na een gesprek met Comprix waarin deze situatie is voorgelegd, is een ervaren
onderwijsassistent toegevoegd aan onze formatie. Daarmee kunnen we kiezen voor
een groep 4 van 20 leerlingen met juf Ingrid Betten en een groep 5 van 35 leerlingen
met meester Henkjan v.d. Veen alle dagen van de week ondersteund door Jolanda
Mulder. Hierdoor ontstaan enkele klassen.
We gaan de voormalige directieruimte op locatie Peggebult inrichten als leerplein.
Kinderen van groep 5 zullen daar indien gewenst in wisselende samenstelling
gebruik van gaan maken onder begeleiding van Jolanda Mulder. De overige tijd is
Jolanda ook in groep 5.
Ik kan mij voorstellen dat deze aanpassing voor andere ouders dan waar mee
gesproken is vragen oproept. Vandaar een ouderavond op:
dinsdag 4 september,
aanvang 19.30 uur,
locatie Herenweg

Dorpsfeest Donkerbroek
Vrijdagochtend 7 september is er een kinderprogramma. De schooltijden worden
daar op aangepast.
Kinderen groep 1 t/m 4
Om 9.00 uur graag uw kind(eren) brengen naar de feesttent
09.15 uur: start voorstelling
10.00 uur: einde voorstelling, ranja met koek
10.15 uur: ophalen kinderen door ouders/verzorgers bij de tent.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn na 10.15 uur vrij.
De ouders worden verzocht als ze met de auto zijn deze bij het Witte Huis te
parkeren en NIET bij de tent i.v.m. verkeersveiligheid. Bij het Witte Huis staan
verkeersbrigadiers om kinderen te helpen met oversteken. Als kinderen op de fiets
komen kunnen ze deze bij de tent plaatsen.
De ouders worden verzocht daarna weer te vertrekken. (broertjes en zusjes die niet
schoolgaand zijn kunnen de show helaas niet bijwonen)
Kinderen groep 5 t/m 8
Komen om 8.30 uur naar school. Zij zullen onder begeleiding naar de feesttent gaan
10.30 uur aankomst bij feesttent
10.45 uur start voorstelling
11.30 uur einde voorstelling , ranja met koek
Daarna gaan de kinderen weer onder begeleiding naar school. Einde schooldag
14.15 uur.
Met de kinderen wordt nog per groep afgesproken hoe zij van en naar de feesttent
gaan.
Groep 8 kinderen ook nog ingezet bij het uitserveren van het Donkerbroekontbijt en
bij de schoolwagen. Met de kinderen worden hierover afspraken gemaakt.

Kinderoptocht
Voor alle kinderen van de basisschool willen wij de
“Dorpsfeestcommissie”, jullie uitnodigen om op 7 september
2018 mee te doen aan de KINDEROPTOCHT.
Jullie ideeën en creaties zijn vrij, alleen de breedte van het voertuig
mag 1 meter en 10 centimeter zijn (1,10 meter).
Locatie: kruising Wemerstraat, Nijhof
Tijd: Verzamelen 16.00 uur
Opgave is niet nodig.
Hoofdluiscontrole
Na elke vakantie is er een hoofdluiscontrole. Dinsdag 4 september in groep 1 t/m 3
en woensdag 5 september in groep 4 t/m 8. Om één en ander goed te laten verlopen
zijn een tweetal afspraken nodig:
- De kinderen moeten met schoon gewassen haren zonder gel/wax en ingewikkeld
vlechtwerk komen.
- Als de kinderen bij de controle wel gel/wax in hebben krijgen ze een briefje mee
naar huis met de datum wanneer ze weer gecontroleerd worden en dat ze dan
schoon gewassen haren moeten hebben.

Inloopmoment
Maandag 17 september houden we een inloopmoment voor alle belangstellenden op
beide locaties van 17.00 uur tot 18.30 uur.
U bent van harte welkom.

Gouden Weken
Nadat in de eerste schoolweek het dorpsfeest van Donkerbroek is geweest starten
wij met de Gouden Weken. Tijdens de Gouden Weken is er extra aandacht voor het
groepsproces. Vanaf de tweede week zullen we met gastdocenten werken met
muziek, dans en creativiteit. Het thema is “De Twirrewyn”. Na de zomervakantie krijgt
u een programma. Donderdag 20 september zullen er op beide locaties presentaties
zijn.

Omgekeerde oudergesprekken.
Van 24 t/m 26 september organiseren wij omgekeerde oudergesprekken. U krijgt
hierover een informatiebrief en opgave mogelijkheid.

Schoolreisjes
Ook in het kader van de Gouden Weken willen we aan het begin van het schooljaar
de schoolreisjes van groep 1 t/m 7 organiseren. Wij proberen 26 september met alle
kinderen van groep 1 t/m 7 naar verschillende locaties te gaan. Groep 8 heeft een
schoolkamp van 3 t/m 5 oktober.
U wordt over deze activiteiten nog geïnformeerd.
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Verkeersbrigadiers
Groep 8 bestaat uit 25 leerlingen. Er zullen telkens twee leerlingen de ouder(s)
helpen als verkeersbrigadier. De kinderen van groep 8 hebben inmiddels de cursus
gevolgd.
De eerste twee weken zetten we “ervaren” ouders in als verkeersbrigadier.
Graag willen we het aantal verkeersbrigadiers nog uitbreiden. Een ouder wordt
ongeveer eens in de twee weken een keer voor of na schooltijd ingezet. U kunt
aangeven welke ochtend en/of middag u beschikbaar bent. En uiteraard hoe meer
deelname hoe minder vaak een beroep op u gedaan wordt. Opgave:
directie@detwirrewyn.nl
De zichtbaarheid van de schoolzone wordt verbeterd. Er komen borden schoolzone
en markeringsobjecten (potloden). Voor school komen borden “tút en derút”

Halen en brengen leerlingen
Om de verkeersbewegingen zoveel mogelijk te beperken willen we u vragen de
kinderen eerst te brengen en halen van locatie Peggebult. Daarna kunt u uw

kind(eren) brengen/halen op locatie Startblok. ’s Ochtends is er bij groep 1 t/m 3
inloop tot 8.45 uur mogelijk. ’s Middags worden de kinderen van groep 1 t/m 3
opgevangen tot u aanwezig bent. Ook op de dag dat u verkeersbrigadier bent zullen
wij rekening houden met het brengen en halen van uw kind(eren).
Er zijn potloden en borden met “tut en d’r ut” .U moet inrijden vanaf de oprit naar
school. Dus niet vanaf de kant van Haule. Dan kan er rond gereden worden.
Bovendien moeten de auto’s die aan de straat geparkeerd worden, niet op de stoep
parkeren. Dan kunnen de ouders met kinderen die vanaf de Haule-kant komen,
namelijk niet over de stoep lopen met hun fiets.

