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Beste allen,
Hierbij ontvangt u info 5 van de Twirrewyn met hierin o.a.
•
•
•
•

Data van de komende periode
Planning studiedagen 2022
Gezond gedrag
Nieuws van de Oudervereniging

Daar gaan we weer……
Voorlopig worden de spreekwoordelijke duimschroeven weer aangedraaid. Helaas moeten we de deuren,
voor externen die niet rechtstreeks met onderwijs of zorg voor leerlingen te maken hebben, sluiten. Alleen
op afspraak kunnen we nog wat doen.
Balen, weer geen decembermaand met ouders erbij. Zelfs berichten over het verlengen van de
kersvakantie sijpelen al door.
Het geeft ons een dubbel gevoel. Aan de ene kant willen we graag iedereen verwelkomen, aan de
andere kant staat voor ons voorop dat we de school niet willen sluiten. Om ons heen zien we dat dit steeds
meer gebeurt. Ook bij ons zitten er momenteel verschillende gezinnen in quarantaine.
Voor nu is het dus goed om ons aan de maatregelen te houden.
•
•
•

Ouders alleen op afspraak met 1,5 meter afstand en mondkapje
Handhygiëne is belangrijk
De 1,5 meter graag ook bij het halen en brengen zoveel als het kan handhaven.

Gezond gedrag
Bij ons op de Twirrewyn willen we gezond gedrag zoveel mogelijk stimuleren. Daarom eten we op school bij
voorkeur gezond, organiseren we regelmatig beweeg activiteiten en gymmen we in gymkleding vanuit
hygiënische overwegingen.
Hierin is de balans belangrijk. Bovenstaande betekent niet dat we nooit een koekje bij de koffie eten of iets
zoets aanbieden, maar wel dat we fruit eten in de kleine pauze, gezond drinken mee hebben, bij voorkeur
in een beker, dat traktaties over het algemeen gezond zijn en dat we bewegen in kleding die daarvoor is
bedoeld.
Het bekent ook dat we meedoen aan het nationale schoolontbijt en elkaar helpen waar de balans er even
niet is.

Controleert u uw kinderen nog regelmatig op luizen en neten?

Dit is Ruben. Een enorme topper,
want hij heeft, meteen beetje
hulp van z’n ouders, een
prachtige bak voor ons
getimmerd waar de nieuwe
hockeysticks in kunnen worden
bewaard!

Nieuws van de oudervereniging
De eerste paar vergaderingen van dit schooljaar hebben we alweer gehad. Met ons kleine clubje van 4
ouders en 2 leerkrachten is het best gezellig en goed te doen, al hadden we er graag nog wel een beetje
versterking bij gewild. Mocht je denken, dat lijkt me wel wat, mail gerust voor wat meer info of schiet ons
even aan bij school.
Op het moment denken we samen met de leerkrachten na over de verdere invulling van het schoolplein.
En met het korter worden van de dagen begint ook het organiseren van de feestdagen op school weer.

Eerder dit jaar hebben we meegedaan aan de Jantje Beton actie. Daar hebben we een heel mooi
resultaat mee behaald, namelijk €1069,50! Hartelijk dank voor het meedoen! Van de opbrengt zullen we
mooie speelmaterialen aan gaan schaffen voor op het schoolplein. De trekking van de actie is op 2
december. Het lotnummer(s) vind je op je rekeningafschrift (bij betaling middels machtiging) of in een mail
van Jantje Beton (bij betaling via Tikkie).
Er zijn trouwens plannen om in het voorjaar een sponsorloop te gaan organiseren. Of heb je een ander
creatief idee om geld in te zamelen? Alle ideeën zijn welkom!
Inmiddels is het nieuwe schooljaar alweer een stukje op weg en wordt het ook weer tijd voor een algemene
ledenvergadering. Deze staat gepland op maandag 17 januari om 20 uur. Te zijner tijd zal de definitieve
uitnodiging verstuurd worden.
Hartelijke groet van de Oudervereniging,
Susan, Hans, Crista, Ilse, juf Ingrid en juf Iris

ov@detwirrewyn.nl
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20-11
22-11
29-11
01-12
03-12
20-12
23-12
24-12
25-12

Sinterklaas in Donkerbroek
Oudergesprekken vanaf deze week. Op afspraak
Studiedag team, alle kinderen vrij van school.
Schrieversronte groep 5a, gastles poëzie en muziek
Sinterklaasviering, groep 1 t/m 4 om 12 uur vrij
Mediawijsheid lessen groep 7/8 en 8
Kerstviering
Groep 1 en 2 vrij, Groep 3 t/m 8 tot 12 uur naar school
Kerstvakantie t/m 9 januari

Studiedagen 2022
De afgelopen weken is de planning en organisatie van de nascholing van het team rondgemaakt voor de
eerste helft van 2022. De periode januari – juli.
Onderstaande dagen zijn onderwijsvrij, de leerlingen zijn dan niet op school.
Maandag 31 januari
Dinsdag 1 maart
Woensdag 9 maart (Comprix dag, alle scholen vrij)
Dinsdag 24 mei
Woensdag 25 mei (deze dagen zijn voorafgaand aan de hemelvaart)
Heeft u nog vragen, stel ze dan bij voorkeur via directie.detwirrewyn@comprix.nl
Het schoolteam van de Twirrewyn.

Controleert u uw kinderen nog regelmatig op luizen en neten?

