Nieuwsbrief de Twister voor ouders en kinderen
Donderdag 14 juni: nummer 8

Gesprekken met de groepsleerkracht
We nodigen u en uw zoon en/of dochter van harte uit om via Isy een gesprek te
plannen met de groepsleerkracht. Op vrijdag 30 juni krijgen de kinderen van de
groepen 3 t/m 7 het tweede rapport van dit schooljaar mee en in de
daaropvolgende week zijn de ouder/kindgesprekken gepland voor de groepen 1
t/m 7 en OB/MB/BB SBO (m.u.v. de schoolverlaters).
Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u altijd even contact opnemen met de groepsleerkracht.

Overlijden Patrick van de Goor, lid van onze medezeggenschapsraad
We wisten, dat Patrick ernstig ziek was; toch werden we stil toen wij in het weekend hoorden
dat hij gestorven was. Patrick, vader van Imke en Sanne, was jarenlang een zeer betrokken lid
van de medezeggenschapsraad. Dinsdag hebben we de ouders en de kinderen van groep 8 in
een apart schrijven uitgenodigd om zaterdag a.s. om 11.00 uur de afscheidsdienst in de Mèrthal
bij te wonen.

Opgeven voor onze reünie op zaterdag 23 september 2017
Hoort u bij de grote groep oud-leerlingen, (oud-personeelsleden, oudbestuursleden,
(oud-)
leden
van
de
ouderraad
en
medezeggenschapsraad van onze beide scholen. Geef u dan op voor de
reünie op zaterdag 23 september. U kunt zich opgeven tot 1 juli a.s.
via onze site http://www.detwister.nu/home-actueel/reuenie-23-092017/ De gehele middag op 23
september staat in het teken Voor de burendag op 23 september
van burendag!

Burendag 23 september van 13.00 tot 17.00 uur

zoeken we nog ouders, die ’s middags
kinderen willen grimeren. Graag een
mail naar info@detwister.nu indien u
dit wilt doen.

Voorafgaand aan de reünie ’s avonds vindt in onze wijk de burendag plaats. Op onze school, op het
Dendron College en aan de Gebr. van Doornelaan vinden tal van activiteiten plaats met als bindend
element: Buren Overall. Wat kunt u zoal verwachten:









allerlei lekkere hapjes en drankjes,
zoek de schat!
kunst uit de muur;
een indrukwekkende film in ons filmhuis
een Collegetour met Twan Huijs, oud-leerling van onze school;
muziek en meditatie en een inspirerend verhaal over Santiago de
Compostela
een open spreekuur van dierenarts Paul Verstraelen en
nog veel meer!

We wensen alle
deelnemers aan de
wandel3daagse veel
plezier toe en bedanken
nu al alle ouders, die
bij de organisatie
meehelpen!

Voorbereidingen voor het schooljaar 2017-2018
Momenteel zijn we volop bezig met de voorbereiding voor het volgend schooljaar. We starten het
nieuwe schooljaar met in totaal 8 groepen basisonderwijs en binnen het speciaal basisonderwijs starten
we met waarschijnlijk zeven groepen In totaal dus 15 groepen verdeeld over drie units. In de volgende
nieuwsbrief informeren wij u over welke leerkracht in welke groep werkt.

BRENG-JE-EIGEN-STOEL-MEE-CONCERT….
Niet alleen Rowwen Hèze heeft zijn slotconcert, ook het MeuleveldKinderkoor sluit het seizoen af met een
ludiek optreden: het Breng je Eigen Stoel Mee Concert.
Dit wordt het laatste concert voor de kinderen van groep 8 die na vier jaar het koor gaan verlaten. Zij worden
op deze avond nog eens in het zonnetje gezet en velen van hen mogen nog één keer solist zijn.
Het concert is ook een ‘dankjewel’ aan de ouders die hun kinderen elke keer weer tijdig naar optredens
brengen en vooral ook aan de ouders die zich inzetten om kleding en catering te verzorgen wanneer dat nodig
is.
Behalve ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes, is uiteraard iedereen welkom die het Meuleveld
Kinderkoor een warm hart toedraagt. Er is geen entree maar een kleine financiële ondersteuning voor het
koor zou mooi zijn.
Het grote BJESM-concert vindt plaats voor het glas-in-lood van onze school op woensdag 5 juli a.s. en
begint om 18.30 uur. Bij slecht weer gaan we naar binnen; ook dan graag je eigen stoel meenemen.

Wist u:





dat de schoolverlaters van groep 8 een fantastisch kamp op “de Spar” in
Haelen hebben gehad;
dat de meeste ouders de ouderbijdrage hebben betaald, doch nog niet
iedereen. Als u dit vergeten bent graag €20,- per kind overmaken naar
bankrekening NL 10 Rabo 0130.1334.26 t.n.v. ouderraad de Twister;
dat “t Nest” op zaterdag 1 juli van 10.00 tot 13.00 uur open huis houdt. U
bent meer dan welkom in hun geheel verbouwde nest;
dat op 20 juni de laatste activiteit is van Club ’63: vette vissen vangen!
Aanmelden kan via club63@norbertuswijk.nl

Belangrijke data:











vrijdag 16 t/m zondag 18 juni: wandel3daagse!
dinsdag 27 juni: de laatste vergadering van de ouderraad en de medezeggenschapsraad;
vrijdag 30 juni: kinderen ontvangen het tweede rapport;
3 t/m 7 juli: ouder- en kindgesprekken met de groepsleerkrachten;
5 t/m 7 juli: de schoolverlaters van de groep van Jelle Thijssen en Crissy Janssen gaan op kamp te
Swolgen;
maandag 10 juli: kinderen maken kennis met hun nieuwe groepsleerkracht(en);
dinsdag 11 juli; álle schoolverlaters gaan zwemmen bij de Limburgse Peel;
woensdag 12 juli: groep 8 speelt in ‘t Gasthoes de musical “Help, we zijn het Bruidspaar kwijt!”
Kaarten á €3,- zijn te koop bij de leerkrachten van groep 8. Zaal open om 18:30 uur, aanvang
voorstelling 19.00 uur;
donderdag 13 juli; galavoorstelling van dezelfde musical. Ook voor deze avond zijn kaarten te koop
bij de leerkrachten van groep 8: h.janssen@detwister.nu
vrijdag 14 juli: deze dag begint voor iedereen de vakantie om 12.00 uur;

 maandag 28 augustus: start van het nieuwe schooljaar!

Groetend, team de Twister

