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Donkerbroek

19 december
21 december
6 januari
13 januari

Kerstfeest
Kerstvakantie t/m 6 januari
Studiedag kinderen vrij
Start Cito toetsen (week 3 en 4)

De uitgebreidere agenda leest u via https://detwirrewyn.nl/agenda/

Voortgang nieuwbouw
De fundering komt al omhoog!

Schoolfruit
Bent u al lid van de nieuwsbrief schoolfruit? Daarin staan iedere week leuke filmpjes,
het fruit wat er wordt aangeboden etc. Aanmelden via:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm

Kerstfeest
Inmiddels zijn de lijsten op school prachtig gevuld. De kinderen zijn al druk aan het
oefenen. Hieronder nogmaals de praktische zaken:
Donderdag 19 december:







Groep 1 t/m 8 naar school tot 12 uur.
17:00 - 17:15 eten naar de lokalen brengen
17:15 - 17:45 gezamenlijke opening met liederen en het kerstverhaal
18:00 – 19:00 eten in de klas
Voor het eten hebben alle kinderen bord, beker en bestek nodig voorzien van
naam. Graag ook op de schalen vermelden. Het is handig wanneer dit
woensdag al mee wordt gegeven
Aan het einde van de avond (19.00 uur) kunnen de kleuters uit de klas
opgehaald worden. De andere kinderen komen zelf naar het plein

Vrijdag 20 december:



Groep 1 t/m 3 vrij.
Groep 4 t/m 8 normale schooltijden.

Vakantierooster
Geregeld krijgen we vragen over het vakantierooster. Via onderstaande link leest u
precies hoe het er dit schooljaar voorstaat. Mochten er wijzigingen optreden, dan
laten we u dit uiteraard z.s.m. weten, hou ook de website in de gaten.
https://detwirrewyn.nl/informatie/vakantierooster-en-vrije-dagen/

Luizencontrole
Dinsdag 7 januari wordt er weer gecontroleerd op luizen/neten. Dit is een service die
we graag in stand willen houden. Wilt u uw kinderen erop wijzen dat ze deze dag
geen gel gebruiken en ingewikkelde vlechten dragen? Dat maakt het controleren een
stuk efficiënter en effectiever. Dank voor uw medewerking.

Onze INFO publiceren we ook op de website. Heeft u nog vragen of aanvullingen?
Neem dan vooral contact op via directie@detwirrewyn.nl of loop even bij mij binnen.

Peter Postma

