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10 t/m 20 september
17 september
19 september
20 september
24 t/m 26 september
26 september
28 september
1 oktober
3 t/m 5 oktober

Gouden weken activiteiten
Inloop voor belangstellenden
hoofdluiscontrole
Presentatie Gouden Weken
Omgekeerde oudergesprekken
Schoolreisjes 1 t/m 5
Outdoorrun groep 5 t/m 8
Schoolreisje groep 6 en 7
Schoolkamp groep 8

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.

Hoofdluiscontrole
Na elke vakantie is er een hoofdluiscontrole. Woensdag 19 september is een
hercontrole. Er werden door de gehele school bij kinderen neten gevonden. 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.
Extra hulp gevraagd. Wie is bereid de oudergroep te helpen? Opgave kan via
directie@detwirrewyn.nl

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”. Donderdag 20 september zullen er op beide
locaties presentaties zijn. Info volgt nog.
Programma
Groep 1 t/m 3:
Activiteit:
beeldend kunstenares Alie Popkema
maandag 10 september
Dansstudio Clarette en Leon
woensdag 12 september
Muziek met Hinke Jelsma
donderdag 13 september

maandag 17 september
activiteit groep 4 t/m 8
beeldend kunstenares Alie Popkema
Muziek met Hinke Jelsma
Dansstudio Clarette en Leon

woensdag 12 september
vrijdag 14 september
maandag 17 september
woensdag 19 september

OUTDOOR RUN
Vrijdag 28 september is er een outdoor run bij sportpark Ontwijk. De groepen 5 t/m 8
gaan hier aan meedoen. Dit vindt onder schooltijd plaats.

Omgekeerde oudergesprekken.
Van 24 t/m 26 september organiseren wij omgekeerde oudergesprekken. U krijgt
hierover een (papierenversie) 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 8 organiseren. Woensdag 26 september gaat groep
1 t/m 7 naar verschillende locaties. Groep 8 heeft een schoolkamp van 3 t/m 5
oktober.
.
groep datum

bestemming

Leerling vertrek
aantal
55
9.00 Schoolstraat 15

Aankomst bij school

0-2

26/9

3
4/5

26/9
26/9

Sansjefertier
Feanwâlden
Speelbos Joure
Aviodrome
Lelystad

24
54

9.00 Schoolstraat 15
9.15 Herenweg 108

14.30 Schoolstraat 15
15.30 Herenweg 108

6/7

1/10

Schoolreisparadijs
Bolsward

43

9.00 Herenweg 108

17.00 Herenweg 108

8

3,4 en 5
oktober

“DE Hullen” in
Roden

25

14.30 Schoolstraat 15

U krijgt per groep nog nadere informatie. Over de kosten en de betaling van de
schoolreisjes wordt u ook nog nader geïnformeerd. De vorige penningmeester van de
Oudervereniging ’t Startblok is bereid gevonden dit nog te regelen.

Hvo gvo lessen zijn begonnen
De hvo en gvo lessen zijn deze week begonnen. Alle groepen krijgen van externe
leerkrachten les. U heeft voor de zomervakantie een keuze kunnen maken. Mocht u
kind toch bij de verkeerde les zitten wilt u dan reageren.

Vraag Sinterklaascommissie Donkerbroek
Voor de intocht op 24 november zijn nog 2 verkeersregelaars nodig die kunnen en
willen helpen bij de intocht. Dit duurt hooguit een half uur, maar moet geregeld zijn
voor de vergunningaanvraag! Opgave kan bij Elise Deddens en Arja van Weperen of
een mailtje naar directie@detwirrewyn.nl

