
 

 
   

 
 
 

#twister          2018-2019-01 

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

Eerste #twister 
 
Onze eerste #twister;  
informatief, overzichtelijk en kleurrijk.  
Op deze manier leest u snel datgene wat voor u 
van belang is. 

Bezetting groep 1/2b  
 
Vanaf volgende week zal juf Ellen samen met juf 
Mirjam lesgeven aan de kinderen van groep 
1/2b.  
Maandag en vrijdagochtend geeft juf Ellen les 
en op de dinsdag, woensdag en donderdag juf 
Mirjam. 
 

Werkzaamheden juf Elly 
 
Juf Elly werkt op een andere school binnen 
stichting AURO. Op dit moment reïntegreert zij 
bij ons op school. Haar werkzaamheden 
bestaan uit het werken met verschillende 
groepjes leerlingen en het ondersteunen van 
leerkrachten. 

Social Schools 
 
In verband met de fusie werkt Social Schools 
nog niet naar behoren.  
We hopen dat de problemen op korte termijn 
verholpen zijn. 

Freerunning parcours 
 
Deze week starten de (voorbereidende) 
werkzaamheden om ons plein om te toveren tot 
een speelplaats die uitnodigt tot bewegen en 
spelen.  De realisatie zal ongeveer 3 weken in 
beslag nemen.  Dan kunnen alle kinderen gaan 
genieten van een prachtig free running 
parcours. 
 

Parkeren  
 
Nogmaals brengen wij het parkeren onder de 
aandacht. Graag parkeren bij de hockeyvelden 
in plaats van de Proostdijstraat. Dit veroorzaakt 
verkeersdrukte en onveilige situaties.  
Laten we samen zorgen voor de veiligheid van 
onze kinderen! 
Fietsen graag parkeren bij de nietjes of in de 
fietsrekken; zowel leerlingen, als ouders. 

Extra info 
 
Bijgevoegd vindt u 2 documenten: 

● jaarkalender ouders 2018-2019 
● aanvullende informatie 

 
Het aanbod van de weerbaarheidstrainingen is 
bekend. Voor meer informatie zie: 
weerbaarheidstrainingen 
Dit jaar wordt opnieuw de KIES  
(kinderen in echtscheidingssituaties) 
georganiseerd. Voor meer informatie zie: 
Kies training 
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