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De Ontwickelingen
digitaal
Hierbij ontvangt u de eerste
nieuwsbrief van dit jaar. Dit
is tevens de laatste nieuwsbrief die op papier
met de kinderen mee gaat.
De volgende Ontwickelingen zult u via de mail
ontvangen en staat dan ook weer op onze
website.
Ik wil u daarom vragen om te zorgen dat wij op
school altijd op de hoogte zijn van uw juiste
mailadres. Zijn er veranderingen, geeft u deze
dan door aan de leerkracht(en) van uw
kind(eren) en aan de directie.
Mardine Leijen

De schoolfotograaf
Aanstaande maandag, 1 september, zal de
schoolfotograaf weer op school zijn. De
kinderen gaan zittend op de foto tegen een
witte achtergrond.
Nadat de foto’s gemaakt zijn kunt u ze via de
site van de schoolfotograaf bestellen. Hierbij
krijgt u verschillende keuzemogelijkheden.
Als de foto’s aangeboden staan, krijgt u hiervan
bericht.

De medezeggenschapraad
Dit jaar treden twee ouders af binnen de
medezeggenschapraad van Twickel. Dit betekent
dat er verkiezingen komen voor twee nieuwe
ouderleden. Op de achterzijde van deze
Ontwickelingen leest u meer hierover.

Sportdagen
Woensdag 3 september hebben de groepen 1-2
een sport- en spelochtend in en rond de school.
In verband met het klaarzetten van alle
activiteiten verwachten we de kinderen van de
groepen 1-2 op 3 september om 09.00 uur op
school.
De groepen 3 t/m 8 hebben dit jaar een
gezamenlijke sportdag bij de Toolenburgse plas.
Dit zal zijn op woensdag 10 september. We
verwachten de kinderen van de groepen 3 t/m 8
om 09.00 uur bij de verzamelplaats op het
veld bij het ‘kleine strand’.
Hier kunnen de kinderen om
12.00 uur weer worden
opgehaald.
Fijn dat zoveel ouders zich
hebben opgegeven om te
komen
helpen
op
de
sportdagen!

Rapportmappen
Voor de zomervakantie heeft uw kind het
rapport van vorig schooljaar mee gekregen
(groepen 4 t/m 8). Het is de bedoeling dat het
rapport thuis blijft tot u de vraag van de
leerkracht krijgt om het rapport mee te geven
of mee te nemen naar school.
De kinderen van groep 3 krijgen dit jaar een
nieuwe rapportmap. Deze wordt bij het eerste
rapport, op dinsdag 18 november, mee gegeven.

Agenda
ma. 1 sept.
wo. 3 sept.
ma. 8 sept.
wo. 10 sept.
vr. 12 sept.
di. 16 sept.
wo. 17 sept.
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schoolfotograaf op school
sportdag groepen 1-2
20.00 uur OR vergadering
sportdag groepen 3-8
Studiedag, kinderen vrij
20.00 uur MR vergadering
bosbezoek groepen 1-2

