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Ouders in school
Wanneer we na de voorjaarsvakantie weer starten op school zijn bijna alle coronamaatregelen verdwenen.
Ouders zijn weer welkom in school. We willen wel graag de dag op tijd starten. Bij de eerste bel vragen we ouders
om uit school te gaan zodat we na de tweede bel meteen kunnen starten met lesgeven.

Carnaval
Maandagmiddag 28 februari vieren we carnaval op school. Alle kinderen mogen
verkleed naar school komen

Schoolfotograaf
Woensdag 2 maart komt de schoolfotograaf bij ons op school. Kleine en grote broers en zussen die niet op school
zitten mogen ook mee op de foto. Hier wordt om half 9 mee gestart. De achtergrond is wit, dus graag kleurrijke
kleding aan.

Uitnodiging vergadering Toekomst school door MR
Donderdag 3 maart houden we een ouderavond waarin we met u in gesprek willen over de toekomst van de Twa
yn Ien. We horen bij het hek dat sommige ouders toch wel wat vragen hebben. Hier willen we graag op in gaan op
donderdagavond om 19.30 op school. Wij hopen dat van ieder gezin iemand aanwezig is, zodat we goed beeld
krijgen.

Gebruik lokaal door De Spoarsiker
De afgelopen weken zijn verschillende gesprekken geweest over het in gebruik nemen van een lokaal op onze
school door De Spoarsiker. Vanaf maandag 28 februari maakt De Spoarsiker gebruik van één lokaal. Groep 3/4 zal
hier les krijgen. We hopen op een prettige samenwerking.

Adres juf Lianne
Juf Lianne is 8 februari trotse mama van een zoon Noud geworden. Mocht u haar een kaartje willen sturen dan
kan dit. Haar adres is: Lianne Bosma, Oude Willem 15, 8426 SM, Appelscha
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