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AGENDA

FEBRUARI

7

Studiedag team, leerlingen vrij

11
13
14
17 t/m 21
24

Oudergesprekken op middag en avond
Oudergesprekken op middag
Rapport 1 mee
Voorjaarsvakantie
Start thema ‘Mijn lichaam en ik’

MAART

11

Groepspresentatie groep 5

18
30

Open dag
Start thema ‘Een goed doel’

WELKOM/AFSCHEID
Mark is gestart in groep 1. Wij wensen hem veel plezier en een fijne tijd op
Tweespan toe!
We hebben afscheid genomen van Marie uit groep 1. Zij is verhuisd naar Duitsland.
Wij wensen haar daar veel plezier op haar nieuwe school toe.

VERLOF
Theatske is vanaf 10 februari weer op school. Zij zal in die week op dinsdag voor
groep 4 en op woensdag voor groep 5. Na de voorjaarsvakantie staat zij op
maandag voor groep 6. We zijn blij dat ze binnenkort weer op school is!

STAKING
Op donderdag 30 januari heeft een gedeelte van ons team een tocht gelopen van
het servicebureau van Gearhing in Bolsward naar het servicebureau van Odyssee,
Bredyk 4 in Sneek.
Ook zijn aan een aantal collega’s uit ons team naar Amsterdam gegaan. Daar startte
om 10.30 uur een korte manifestatie op de Dam met daarna een mars in de
binnenstad en de afsluiting op de Dam

DIGIBORDEN
Op vrijdag 7 februari worden de digiborden in de klassen van de groepen 5, 6 en 8
vervangen door touchscreens.

OUDERGESPREKKEN
Wij vinden het belangrijk om te investeren in de samenwerking tussen school en
thuis. Goede contacten, elkaar informeren en ontmoeten werken door in de kwaliteit
van de ontwikkeling van de kinderen.
In week 7 zijn de oudergesprekken gepland op dinsdagmiddag, -avond en op
donderdagavond. Het inschrijven voor de gesprekken gaat via de Parro app. De
leerkracht zal u hiervoor binnenkort uitnodigen.

OUDERRAAD

Onze laatste vergadering was 13 januari. We hebben de Sinterklaas- en Kerstviering
nabesproken. Ook natuurlijk weer even vooruitgeblikt en plannen gemaakt.
Binnenkort (18-03) is er weer een open dag. Ouders en kinderen die nog oriënteren
op een basisschool zijn dan van harte welkom een kijkje te komen nemen. We
zorgen er altijd voor dat een aantal leden van de ouderraad beschikbaar zijn om
hierbij te ondersteunen.
Tot slot een mededeling van huishoudelijke aard: voor een aantal kinderen is nog
geen ouderbijdrage betaald. Graag ontvangen wij deze bijdrage graag alsnog.
Alvast hartelijk dank!
Groeten van de Ouderraad,
Klazina, Marleen, Kim, Tess, Kelly, Saskia, Ilse, Linda en Marjan.

WIJZIGING GEGEVENS
Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd? Geef het online door!
Kijk op: https://www.tweespan-lemmer.nl/contact
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