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Beste ouders, verzorgers,
Momenteel zijn we op school aan de slag om terug naar “normaal” te gaan. Activiteiten binnen en buiten
worden weer volop gepland. Binnenkort werken we de agenda in Parro bij, zodat u zoveel mogelijk op de
hoogte blijft van de uitjes en bijzonderheden.
De Twirrewyn in actie voor Oekraïne!
De oorlog in Oekraïne houdt ons op de Twirrewyn erg bezig. Onze kinderen willen graag bijdragen om de
kinderen in nood te helpen. Inmiddels kunnen we ook al Oekraïense kinderen op onze school verwelkomen.
Wat gaan we doen?
Vrijdagochtend 18 maart gaan we met alle kinderen van onze school het dorp door. We bellen bij u aan en
vragen of u lege statiegeldflessen voor ons heeft om te doneren. We hopen dat we heel veel flessen
kunnen ophalen. Mocht u niet thuis zijn, dan kunt u ze ook bij de voordeur neerzetten of in een tasje aan de
deur hangen.
Uw lege flessen deze week nog even niet inleveren dus, we halen ze 18 maart bij u op!
Met De COOP in Donkerbroek hebben we afgesproken dat zij alle flessen bij ons komen halen. Daar zijn we
ze erg dankbaar voor.
De opbrengst doneren we aan stichting Breathcareforkids. Een stichting die momenteel erg hard aan het
werk is om kinderen uit Oekraïne te steunen.
Helpt u ons mee?
Van kinderen voor kinderen!!
www.breathcareforkids.nl

Open dagen maart
De komende periode zal er in de media en op de socials veel aandacht zijn voor de week van het
openbaar onderwijs en de open dagen die daarbij horen. De Twirrewyn is een identitetsrijke school, wij
nemen dan ook niet deel aan deze open dagen. Dat betekent niet dat we de deuren niet opengooien.
Tijdens onze projectweek in mei nodigen we u bijvoorbeeld uit om onze activiteiten daaromtrent de
bekijken. Op deze manier willen we regelmatig de deuren openen voor alle belangstellenden.
Versiercommissie
Nu we weer mogen en Pasen eraan komt, gaat ook de versiercommissie, bestaande uit een aantal
enthousiaste ouders, weer los. Eind maart gaan ze onze school in het thema Pasen “versieren”. We gaan
Paasactiviteiten organiseren op school met daaropvolgend de KSG (Kerk School Gezin)dienst op 10 april.
T.z.t ontvangt u alle relevante informatie.
Nieuws van de bibliotheek
www.bzof.nl/educatie
Voor actuele nieuwtjes en leuke tips!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De leesconsulent op school
Misschien heeft uw kind het er wel eens over, een juffrouw van de bibliotheek in de klas. Dat kan heel goed.
Dat is de leesconsulent. De leesconsulent is een medewerker van de bibliotheek die heel veel van leuke
boeken weet
Het doel van het inzetten van een leesconsulent op school is het vergroten van het
leesplezier en de leesmotivatie en daarmee de taalontwikkeling/woordenschat van uw kind(eren).
Lezen is en blijft belangrijk. Niet alleen is het leuk om weg te kunnen dromen in/met een boek. De
vaardigheid is ook van belang voor andere vakken dan taal alleen. Ook bij het maken van
redactiesommen en vakken als wereldoriëntatie moet je kunnen lezen en begrijpen.
Op school wordt daarom dagelijks minimaal 15 minuten vrij gelezen, maar het blijft belangrijk dat uw kind
ook thuis leest. Ga daarom naar de bibliotheek. Er zijn zoveel leuke boeken. Niet alleen leesboeken, maar
ook informatieve boeken over verschillende onderwerpen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Scoor een boek
Op 1 maart is het project Scoor een Boek weer van start gegaan. De provinciale aftrap vond plaats op De
Twirre in Ureterp. Samen met Foppe de Haan en SC Heerenveen mascotte Heero was het een leuk feestje.

Waarom boeken scoren?
Een op de tien kinderen in Nederland kampt met taal- en leesproblemen.
Zonder hulp staan zij over een aantal jaar met 1-0 achter, bijvoorbeeld bij het
betreden van de arbeidsmarkt. Met Scoor een Boek! willen de Friese
bibliotheken leesplezier bij kinderen aanwakkeren. “Dit doen we door lezen te
verbinden aan sport. Boeken scoren, noemen we dat! Wanneer kinderen 15 minuten lezen per dag, groeit
hun woordenschat al met ongeveer 1000 woorden per jaar. Lezen is dus ontzettend belangrijk.” aldus
Sandra van Gaalen, namens het Fries Bibliotheken Netwerk. Scoor een Boek! zet de kracht van voetbal in
voor het stimuleren van leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen én gezinnen.

Lekker lezen

Belangrijke datums
18 maart:

Flessenactie voor Oekraïne

21 maart:

Overleg oudervereniging

24 maart:

juf Aliet jarig

31 maart:

Verkeersdag op school

5 april:

Overleg Medezeggenschapsraad

6 april:

Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8.

10 april:

KSG dienst.

14 april:

Schoolfotograaf

15 t/m 18 april:

Goede vrijdag en Pasen, kinderen vrij.

Fijn weekend!

Het team van deTwirrewyn.

