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AGENDA
Activiteiten:
11 mei
week 19/20
16 mei
16 mei
18 mei
week 21/22
23 mei
2 juni
12 juni t/m 15 juni

Voorstelling de Vuilnisboot op het plein van OBS de Tweespan (19.00 uur)
Oudergesprekken op uitnodiging van de leerkracht
OMR
Groep 3 en 4 Voorleesfeest in Woudagemaal
Groep 5 en 6 Fierljeppen op de Schans in IJlst
Adviesgesprekken groep 8 met ouders op uitnodiging van de leerkracht
Groep 7 en 8 Fierljeppen op de Schans in IJlst
Juffendag
Avondvierdaagse

Vrije dagen:
25 mei en 26 mei
5 juni

Hemelvaart en begin van de Ramadan
Tweede Pinksterdag

Nieuwe leerlingen
We heten van harte welkom in groep 1: Ivy en Melle. Fijn dat jullie er zijn!

De Vogelwacht
We leren op school graag zoveel mogelijk in de praktijk. Sam en Liva schreven het volgende stukje:
Wat is de vogelwacht:
De vogelwacht zijn een paar mensen die proberen om meer vogels in Lemmer te krijgen. Dat doen ze
met kastjes die ze ophangen aan de bomen en elke week gaan ze kijken of er meer eieren of kuikens in
zitten.
Wie is de vogelwacht:
Dat zijn een groepje mensen zoals Hendrik-jan en mijn vader.
Wanneer is de vogelwacht:
De vogelwacht is om de week om te kijken of er meer eieren of kuikens zijn.
Waarom is de vogelwacht:
Om meer vogels in Lemmer te krijgen.
Waar is de vogelwacht:
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In Lemmer
Hoe doet de vogelwacht het kijken in de kastjes:
Dat doen ze met een camera op een soort stok en dan door het gat stoppen en dan kunnen we er
inkijken.
Wat doen wij:
Olov, Itwer, Christiaan, Noah, Sanjay, Roos, Jorrit, Sam en Liva, dat zijn de kinderen van de
jeugdvogelwacht en wij helpen de vogelwacht. Wij mogen dus ook kijken in de kastjes en wij vertellen
daarna in de klas wat we hebben gezien.

Voorleesfeest
16 mei is er een Voorleesfeestje in het Woudagemaal waarbij alle kinderen van de groepen 2 en 3
uitgenodigd zijn. Het feestje heeft als thema: ‘Natte Pootjes’. Tevens is er dan een presentatie van het
boek: ‘Eiki en Oeki hebben natte pootjes’. En de voorleeskampioenen van onze school, Olivier Smit uit
groep 8 en Isa Agricola uit groep 6 zijn gevraagd om een stuk voor te lezen uit dit nieuwe boek.

Even kennismaken
Het was voor ons allemaal even schrikken dat Alie Heijnis al zo snel zou gaan stoppen met haar werk.
Maar we hebben meteen gekeken hoe we haar werkzaamheden kunnen vervangen. En daar zijn we snel
en goed in geslaagd. Met ingang van 4 mei is Edo Meerholz aanwezig om tijdelijk ons team te komen
versterken. Edo neemt een aantal van de werkzaamheden van Alie op de Tweespan op zich. Edo is na de
groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt voor u als ouders. Hieronder stelt hij zich aan u voor.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Edo Meerholz, 37 jaar
oud en woonachtig in Assen. Ik ben momenteel drie dagen in de week werkzaam als
directeur van basisschool Anne de Vries in Stadskanaal. In de periode tot aan de
zomervakantie zal ik twee dagen in de week werkzaam zijn op de drie openbare
basisscholen in Lemmer als interim-adjunct-directeur. Ik hoop collega Mirjam
Holwerda en de andere collega's te ondersteunen bij het werk op de scholen en zo
een steentje bij te dragen aan goed onderwijs voor uw kinderen. Ik heb al even kennis mogen maken met
Mirjam Holwerda en de andere collega’s en ga met veel plezier en energie de samenwerking aan. In
principe ben ik elke donderdag aanwezig op de Tweespan, schiet mij dan gerust even aan. Tot ziens!
Met vriendelijke groet, Team OBS Tweespan
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