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Agenda 
 
01-10   Studiedag: alle leerlingen vrij 
03-10   Start KinderBoekenWeek 
04-10   Schoolfotograaf 
05-10   Dag v.d. Leraar 
09-10   Kijkavond+Mondria+infoavond gr.8 
10-10   2e handsboeken verkoop 
12-10   Toneel gr. 1/2 a+b en Einde KBW 
 
22 t/m 26-10   Herfstvakantie 
 
 

Studiedag 
 
Maandag 1 oktober heeft het team een 
studiedag. Deze dag staat in het teken van de 
methode taalactief. 
Inmiddels zijn de groepen 4 t/m 8 met deze 
methode gestart. Tijdens het gehele schooljaar 
vinden er trainingen, klassenbezoeken en 
gesprekken plaats. Ook wordt de verbinding 
gelegd met het digitaal verwerken van 
verschillende opdrachten. Dit zal worden 
verzorgd door iemand die gespecialiseerd is in 
het taalonderwijs en het implementeren van 
methodes.  

Schoolfotograaf 
 
Zoals eerder vermeld komt de schoolfotograaf 
niet op vrijdag 5 oktober, maar op donderdag 4 
oktober. 
U heeft een informatiebrief hierover ontvangen. 

#Twister 
 
Naast de nieuwe website hebben we ook de 
nieuwsbrief een nieuwe lay-out gegeven. 
Tijdens een eerder gesprek met verschillende 
ouders kwamen we tot de conclusie, dat het 
belangrijk is, dat de informatie kort en 
overzichtelijk is. In onze nieuwe # twister 
proberen we dit te realiseren. uitgebreide 
informatie vindt u op onze website obs-twister.nl 

Website OBS Twister 
 
Bezoekt u de website regelmatig. Wij zijn druk 
bezig om deze te vullen met informatie. 
obs-twister.nl 
 

Oproep nieuwe MR leden 
 
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u dit uiterlijk 
vrijdag 28 september kenbaar maken bij  
Ina Zoons           i.zoons@obs-twister.nl  
Yneke de Vos    y.devos@obs-twister.nl   
 
 

Uitstapjes 
 
Het jaarlijkse schoolreisje wordt op een andere 
manier vormgegeven; hoe? Dat leest u hier: 
Uitstapjes op OBS Twister, denkt u met ons 
mee? 
 

Vrijwilligers 
 
TSO Twister is op zoek naar vrijwilligers. Mocht 
u belangstelling hebben, of weet u iemand? 
Hierbij digitaal de flyer om vrijwilligers te 
werven: 
Flyer TSO Twister 
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