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Beste ouders ,verzorgers van de Twirrewyn,
De eerste info van het schooljaar 2021-2022.
Drie weken zitten er op. In de groepen zijn we druk bezig met de Gouden weken. Gouden weken zijn
bedoeld om kennis te maken, samen te werken, elkaar te leren kennen en de groepsdynamiek te
bevorderen. Samenwerkingspelletjes en allerlei andere vormen van onderwijs om het een goede start te
laten zijn. Op schoolreis in het begin van het schooljaar hoort hier bijvoorbeeld ook bij.
Daarnaast zijn we uiteraard ook gestart met rekenen, lezen, schrijven, taal, cultuur, expressie, gym,
HVO/GVO, Engels enz., enz..
Babynieuws!
Donderdag 19 augustus is juf Maaike
bevallen van een wolk van een zoon,
Bowe!
Alles is goed en de familie geniet van
en met elkaar.

Oudergesprekken
Via Parro kunt u zich binnenkort inschrijven voor oudergesprekken. Bij deze oudergesprekken hoort een
formulier. Deze ontvangt u op papier. We willen u vragen om het ingevuld weer mee te nemen tijdens het
gesprek. Het formulier kan zo de rode draad zijn.
Bij dit “startgesprek” kunnen de kinderen van groep 6 t/m 8 mee als u dit fijn vindt, het hoeft niet. Het doel
van het gesprek is om u vooral aan het woord te laten. U kent uw kind uiteraard het beste.
Bereikbaarheid
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat er momenteel glasvezelkabel wordt aangelegd in Donkerbroek. Ook
in de Schoolstraat is dit aanstaande.
Het is ons momenteel niet duidelijk wat dit wel en niet gaat betekenen voor de bereikbaarheid van school.
Er is wel aangegeven dat het een aantal dagen gaat duren. Zodra we weten waar we aan toe zijn, zullen
we dit via Parro communiceren.
Schoolreis groep 1 t/m 7
Dinsdag 14 september is schoolreisdag voor de groepen 1 t/m 7. We gaan met de bus!
•

De leerlingen komen gewoon om 8.30 uur op school.

•
•
•

Groep 1, 2 en 3 vertrekt om 9 uur naar Sanjes Safari en zijn rond 14.30 uur weer terug.
Groep 4, 5a en 5 b vertrekt om 9 uur naar Drouwenerzand en zijn rond 15.30 uur weer terug.
Groep 6 en 7 vertrekt om 9.15 uur naar Hellendoorn en zijn rond 16.30 uur weer terug.

•

De bussen vertrekken vanaf de Herenweg aan de zijde van het parkeerterrein. Let u op dat de
bussen na vertrek keren en nogmaals langsrijden richting de N381?

Heeft u nog vragen, stel ze dan bij voorkeur via directie.detwirrewyn@comprix.nl
Fijn weekend!
Het schoolteam van de Twirrewyn.

