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Beste ouders, verzorgers,
Met volle vaartschieten we het nieuwe kalenderjaar 2022 in. Deuren open voor professionals en stap voor
stap versoepelen. De vakleerkrachten zijn weer welkom, dus we kunnen weer muziekles ontvangen, de
HVO/GVO is weer los, van de bibliotheek mogen ze langskomen etc. etc.
Aan de andere kant, we houden afstand, de groepen kinderen hebben hun eigen looproutes en
pauzetijden; kortom we proberen de onderwijsbubbel zo veilig mogelijk te houden. Alhoewel de
besmettingen onder kinderen er nog niet zijn (en daarmee behoren we tot de 2% scholen die geen
kinderen met besmettingen thuis hebben), hebben we onder het personeel al wel de nodige
thuisbesmettingen moeten vaststellen.
Belangrijke datums
31 januari:

Studiedag 1 team, alle kinderen vrij van school

14 februari:

Deze week de bibliotheek op school met diverse activiteiten voor verschillende groepen

14 februari:

Deze week oudergesprekken, u ontvangt via Parro een uitnodiging

18 februari:

Rapport mee

21 februari:

Start voorjaarsvakantie

1 maart:

Studiedag 2 team, alle kinderen vrij van school

Word jij Junior Energiecoach?
Junior Energiecoach komt weer terug in Ooststellingwerf! Vanaf 4 maart kunnen kinderen tussen 7 en 12
jaar en hun ouders meedoen aan dit vijf weken durende spel waarin jullie van alles leren over energie en
duurzaamheid. De gemeente Ooststellingwerf zorgt er voor dat kinderen en gezinnen mee kunnen doen
aan deze leerzame challenge. Daarom kun jij je gratis opgeven! Dat doe je via www.juniorenergiecoach.nl
Wat is Junior Energiecoach? Junior Energiecoach is een spel met ‘geheime’ opdrachten, leuke filmpjes,
interessante weetjes en leuke spelletjes. Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen
branden er in jouw huis? Junior Energiecoach daagt kinderen en hun gezin uit. Met proefjes, puzzels en
spelletjes ontdek je waar jullie kunnen besparen. Je kind wordt benoemd tot Junior Energiecoach en jouw
portemonnee blijft een beetje voller. Wedden dat jij straks ook zegt: ‘Met energie kun je lachen!’

Waarom doet de gemeente dit?
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de gemeente. We willen in 2030 energieneutraal zijn. Maar dat
kunnen wij niet alleen. Daarvoor hebben we onze inwoners (en de kinderen als inwoners van de toekomst)
nodig.
Alles op een rij:
•
•
•
•

Meedoen is gratis.
Het spel begint op 4 maart en duurt vijf weken.
Elke week krijgen de deelnemers filmpjes, opdrachten en uitdagingen.
Aanmelden kan op: www.juniorenergiecoach.nl.

Techniek tastbaar
Binnen het basisonderwijs wordt hard gewerkt aan een goede invulling van Wetenschap en Techniek in het
schoolcurriculum. Ervaringen voor de kinderen waarbij ze in aanraking komen met de techniek, technische
bedrijven en de mogelijkheden in het technische werkveld, helpen hier natuurlijk bij.
Bedrijven ondersteunen deze inspanning van harte en werken graag mee aan het vergroten van het
enthousiasme bij leerlingen voor technische opleidingen.
De TechnetKringen en Sterk Techniek Onderwijs in Friesland organiseren dit voorjaar op verschillende
locaties het “doe-en-beleef-techniek festijn” Techniek Tastbaar. Dit evenement is al 21 keer met groot
succes georganiseerd in Noord-Nederland. Het doel is om de jeugd kennis te laten maken met techniek in
de breedste zin en informatie te geven over de mogelijkheden van een opleiding en carrière in de
techniek.

Bij elk evenement organiseren ongeveer 25 technische bedrijven uit verschillende technische branches
voor kinderen in de leeftijdsgroep van 10 tot 16 jaar allerlei doe-activiteiten: Sleutelen, lassen, solderen,
ontwerpen op de computer, 3D printen, techniek in de zorg, laboratoriumwerk, bouwen, programmeren en
nog veel meer.
Om een idee te krijgen van dit evenement kunt u de website van Techniek Tastbaar bezoeken of filmpjes
op youtube. Ook kunt u informatie vinden op Facebook, Twitter en Instagram. Wij nodigen alle leerlingen
van de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs van harte uit om zich te verwonderen over techniek en om
techniek te beleven. De toegang is gratis.

•
•
•
•

Vrijdag 4 maart 2022, van 12 tot 20 uur: Drachten, VHS Singelland
Adres: Van Haersmasingel 37, Drachten
Vrijdag 11 maart 2022, van 12 tot 20 uur: Leeuwarden, Aeres VMBO
Adres: Jansoniusstraat 2, Leeuwarden
Vrijdag 1 april 2022, van 12 tot 20 uur: Burgum, Engie Energiecentrale
Adres: Koumarwei 2, Burgum
Vrijdag 8 april 2022, van 12 tot 20 uur: Oosterwolde, Stellingwerf College
Adres: Quadoelenweg 29, Oosterwolde

www.techniektastbaar.nl

Wij zoeken een handige ouder!
De oudervereniging heeft voor onze kinderen divers speelmateriaal aangeschaft zodat de kinderen naar
hartenlust kunnen spelen op het schoolplein. Hier zijn we zeer content mee!
Om het allemaal netjes te houden, willen we het graag in bakken opbergen in de buitenberging. Hiervoor
zijn we op zoek naar handige ouders die houten bakken voor ons willen maken van diverse afmetingen. De
Oudervereniging betaalt uiteraard het materiaal.
Wie kan en wil ons helpen?
We horen graag van u via ov.detwirrewyn@comprix.nl of directie.detwirrewyn@comprix.nl of doe even een
telefoontje.

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

