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AGENDA
Activiteiten:
Vrijdag 14 juli
Maandag 17 juli
Dinsdag 18 juli
Dinsdag 18 juli
Donderdag 20 juli
Maandag 4 september

Schoolreis groep 1/2
Schoolreis groep 3 t/m 7
Doorschuifmiddag
Afscheidsmusical groep 8
Laatste schooldag
Start schooljaar 2017/2018

Vrije dagen:
Vrijdag 21 juli (!)
24 juli tot 1 september

Extra vrije dag: start van de vakantie
Zomervakantie

Koffieochtend
Anderhalve week geleden hebben we met enkele ouders een kopje koffie gedronken en doorgepraat
over het reilen en zeilen op OBS Tweespan. Er is gesproken over hoe de ouders gang van zaken op en
rond de school ervaren. Erg prettig om zo even om te tafel te gaan en rechtstreeks de kant van de
ouders te horen. Mooi ook om tips en ideeën mee te kunnen nemen en ook zelf te kunnen vertellen
over de school. Bedankt voor jullie komst en: wordt vervolgd!

Samenwerking met het voorgezet onderwijs
OBS Tweespan en het Zuyderzeecollege willen van elkaar leren. Zo willen docenten van het
Zuyderzeecollege op Tweespan kijken naar hoe er les aan de verschillende niveaus in een
basisschoolklas wordt gegeven. Onze leerkrachten willen kijken naar hoe kinderen die goed met hun
handen kunnen werken, uitgedaagd worden op het Zuyderzeecollege. Daarnaast gaan beide scholen
werken aan een goede doorgaande lijn voor het vak Engels. Op onze school volgen kinderen al vanaf
groep 1 Engelse lessen tot en met groep 8. Docenten van het Zuyderzeecollege zullen lessen geven aan
de groepen 6,7 en 8 en ondersteuning bieden voor een goede overgang van groep 8 naar de brugklas.
Beide scholen zien uit naar de samenwerking en verheugen zich op het enthousiasme bij de kinderen,
wanneer ze Engels van een echte ‘leraar’ krijgen of in het technieklokaal van het Zuyderzee aan de slag
mogen!
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Schilderbeurt
Nu het gebouw van binnen wat opgefleurd is, pakken we ook de buitenkant aan. We willen graag een
wat modernere en frissere uitstraling realiseren. Dankzij onze conciërge Harriët ziet het er steeds frisser
uit! Zijn er ouders die willen helpen met het schilderen van de kozijnen? Dan horen we het graag. U mag
dit aangeven via een reply op deze e-mail.

Even kennismaken
In deze periode kunt u haar op woensdag al zien rondlopen in school: Margreet Hunia. Margreet is vanaf
het nieuwe schooljaar de locatiecoördinator in onze school. In de afgelopen jaren heeft Alie Heijnis de
werkzaamheden van de locatiecoördinator op zich genomen. Edo Meerholz heeft dit tijdelijk
opgevangen en blijft nog tot aan de zomervakantie. Wij vinden het heel fijn dat we nu Margreet al
mogen ontvangen in het team en we zijn erg blij met haar. Hieronder stelt Margreet zich even voor.
Even voorstellen
Mijn naam is Margreet Hunia, ik ben geboren in Haarlem en woon sinds mijn 16e in
Friesland. Met mijn man Henk, zonen Ekke(21), Corné(21) en Jesse(17) woon ik in een
heerlijk huis op de Merk in Workum. Dagelijks wandel of fiets ik rondom Workum en
ben ik graag op het strand. Ik ben regelmatig met ons interieur bezig en maak graag
uitstapjes met Henk, vrienden en vriendinnen. Ik geniet van mijn gezin, een film,
winkelen, uit eten, een weekendje naar de kust of een terrasje pakken.
Met veel plezier heb ik op De Welle te Koudum als leerkracht gewerkt en sinds 2012
in combinatie met de locatiecoördinator taken. Ik vind het belangrijk dat kinderen
met plezier op school komen en zich veilig voelen. Dit is een van de belangrijkste
voorwaarden om tot leren te komen.
Ik heb gekozen voor een nieuwe uitdaging op OBS Tweespan, hier heb ik veel zin in!
De komende weken zult u mij op woensdag op school zien, na de zomervakantie ben ik er op maandag,
dinsdag en woensdag.
Tot ziens!
Margreet Hunia
Met vriendelijke groet, Team OBS Tweespan

Betelgeuze 4, 8531 MV Lemmer, 0514 - 563303
www.tweespan-lemmer.nl – tweespan@gearhing.net

