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Agenda 
 
14-11        Kijkmiddag+cijferlijst 12.30-13.00 uur 
16-11        Versier Ochtend Sint 
16-11        Toneelvoorstelling groep 4 
16-11        Informatiebrief surprise groep 5 t/m 8  
19-11        Lootjes trekken 

Aanmelding nieuwe leerlingen 
 
In verband met de planning is het voor ons belangrijk 
om te weten welke kinderen dit schooljaar nog op 
school gaan starten. Als u een kind heeft dat vóór de 
zomervakantie vier jaar wordt en de gegevens zijn 
op school nog niet bekend, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn uw kind binnenkort aan te melden. Bij voorbaat 
hartelijk dank. 

Oproep!!!!! 
 
Om de school leuk aan te kleden voor de 
feestmaand zijn wij op zoek naar ouders die ons 
willen helpen met het inpakken van dozen.  
Om de doos voor zowel de sint periode als de kerst 
periode te gebruiken vragen wij u om de doos eerst 
in kerstpapier in te pakken en vervolgens met 
sinterklaaspapier.  
Dit kunt u thuis doen en de ingepakte doos bij de 
groepsleerkracht inleveren voor vrijdag 16 
november.  

Sinterklaas 
 
Vrijdag 16 november gaan wij de school versieren 
voor het Sinterklaasfeest. Heeft u deze ochtend tijd 
om ons te helpen? U kunt vanaf 8.30 uur inlopen. De 
koffie/ thee staat klaar. U kunt zich opgeven via het 
formulier dat u vindt bij de klas van uw kind.  
 
 

Leerlingpeiling sociale veiligheid 
 
In november zullen wij een 
leerlingtevredenheidspeiling doen in de groepen 5 
t/m 8. De uitslag gebruiken wij om het 
kwaliteitsbeleid van de school vorm te geven. De 
mening van de leerlingen is daarvoor voor ons 
belangrijk.  
Het onderzoek vindt digitaal plaats en is anoniem. 
De verwerking wordt door een onafhankelijk bureau 
gedaan.  
U kunt van ons t.z.t. een terugkoppeling verwachten.  

Kerst 
 
Voor de kerst knutsel hebben wij glazen potten 
nodig. Wilt u deze voor ons sparen, het etiket er af 
halen, schoonmaken en op het grote leerplein 
inleveren? 
Op 19 december hebben wij 2 bouwlampen en een 
partytent nodig. Mogen wij deze lenen, wilt u dit dan 
doorgeven aan juf Sylvia, juf Kim of juf Ellen. 
Alvast bedankt. 

Voorstellen 
Mijn naam is Sylvia Kroon, 25 jaar 
en woonachtig in Baambrugge. 
Sinds oktober dit jaar werkzaam als 
onderwijsassistent op de OBS 
Twister. Voornamelijk ben ik ter 
ondersteuning in groep 4, maar het 
is op den duur de bedoeling ook 
ondersteuning te bieden bij andere 
groepen. Mijn passie is het maken 
van Sieraden en naast mijn werk besteed ik hier ook 
veel tijd aan. 

Inloopspreekuur GGD 
 
Op donderdag 15 november, 14.30-15.00 uur, is er 
op school een inloopspreekuur van de GGD.  
U kunt hier terecht met vragen over: groei en 
ontwikkeling, hoe laat naar bed, vriendjes, geen 
vrienden, pesten, social media, bedplassen, ruzie 
maken, enzovoorts. 
Aanwezig zijn: 

- Marga Kraaijkamp, pedagoog 
- Annette Looman, jeugdverpleegkundige 
- Martha Ramdas, jeugdarts 

 

 


