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Agenda 
22-03-2019 
03-04-2019 
03-04-2019  
05-04-2019 
10-04-2019 
12-04-2019 
16+17-4-2019 
17-04-2019 
18-04-2019 
19 t/m22-04-2019 

Toneelvoorstelling groep 7 
Grote Rekendag 
Schoolvoetbal  
Toneelvoorstelling groep 5 
Schoolvoetbal 
Koningsspelen 
Eindtoets groep 8 
Schoolvoetbal 
Paaslunch 
Paasweekend, allen vrij 

 
Pasen 
Zoals u al op Social Schools heeft kunnen 
lezen vieren we op donderdag 18 april Pasen. 
Alle leerlingen lunchen op school en zijn om 
14.00 uur uit. 
 
Klassenuitjes 
Dit schooljaar gaat groep 1 tot en met 4 op 
donderdag 13 juni en de groepen 5 tot en met 7 
op woensdag 12 juni op klassenuitje. Zet deze 
datum alvast in uw agenda. In mei ontvangt u 
meer informatie hierover.  

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019 

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 3-1-2020 

Voorjaarsvakantie 24-2-2020 t/m 28-2-2020 

Paasweekend 10-4-2020 t/m 13-4-2020 

Meivakantie  27-4-2020 t/m 1-5-2020 

Hemelvaartweekend 21-5-2020 t/m 22-5-2020 

Pinksteren+marge uren 1-6-2020 t/m 5-6-2020 

Zomervakantie 20-7-2020 t/m 28-8-2020 

 
Naast de vastgestelde vakanties kan elke 
school nog marge-uren inzetten. Deze uren 
worden ingezet bij studiedagen en kunnen 
eventueel gebruikt worden voor vrije 
(mid)dagen vlak voor een vakantie. 
Zodra de studiedagen en eventuele vrije 
(mid)dagen bekend zijn zullen wij u hierover 
informeren. 
 

Afwezigheid juf Astrid  
Helaas is juf Astrid (juf van groep 8) op dit 
moment nog niet in staat om les te geven.Het 
duurt langer dan verwacht. Wij wensen juf 
Astrid een goed en spoedig herstel. 
 
Dank je wel! 
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor 
het leuke afscheid dat jullie mij hebben 
bezorgd. Ik heb genoten van de middag,en ben 
heel blij met alle kaarten en cadeautjes. 
Groeten van juf Ina. 
 
Afscheid 
Donderdag 28 maart nemen wij afscheid van 
juf Sylvia Kroon, onderwijsassistent. 
Wij willen haar bedanken voor al haar 
werkzaamheden bij ons op school.Tevens 
wensen wij Sylvia veel succes en alle goeds 
voor de toekomst toe.  

Nieuws van de Ouderraad 
"Veel ouders weten dat er op school een 
ouderraad is. Maar wat doen we nou zoal en 
waarom doen we dit en met wie?  
Simpel gesteld is de ouderraad de 
ondersteuning van school bij het regelen en 
uitvoeren van niet-schoolse activiteiten.  
Denk aan Sinterklaas, Pasen en Kerst en 
bijvoorbeeld de klassenuitjes, koningsspelen en 
avondvierdaagse. 
 
We zoeken voor de rest van het schooljaar nog 
enthousiaste nieuwe leden.  
Voel je welkom en laat bij interesse dit weten 
aan een van onze leden, of op 
or@obs-twister.nl  
Misschien tot ziens! 
 
De ouderraad van OBS Twister" 

 



 

Webinars Tischa Neve 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert 3 webinars met opvoedkundige Tischa Neve. 
Een webinar is een lezing die live gegeven wordt en die je thuis vanachter je computer volgt. 
Het eerste webinar staat gepland op 3 april 2019 van 20.30 tot 21.30 uur– met als onderwerp 
‘Inspiratie voor leuker en makkelijker opvoeden’. 
Om de webinar te kunnen bekijken moet je je van te voren aanmelden. Dit kan via de website van 
het CJG www.cjgderondevenen.nl of ga direct naar: 
www.cjgderondevenen.nl/webinar-inspiratie-voor-leuker-en-makkelijker-opvoeden 
Deelname is kosteloos en anoniem. 
De andere data en onderwerpen zijn: 
20 juni 2019 - Webinar ‘Help mijn kind ontploft…’ 
10 oktober 2019 - Webinar ‘Pubers zijn leuk’ 

 
 
 
 
 

 

http://www.cjgderondevenen.nl/
http://www.cjgderondevenen.nl/webinar-inspiratie-voor-leuker-en-makkelijker-opvoeden

