Schoolkalender
2021-2022

Voorwoord
Wij bieden u graag deze schoolkalender aan, waarmee wij u informeren over belangrijke onderwerpen en activiteiten in het komend schooljaar. Wilt u meer informatie, dan vindt u die op onze
website www.basisskoalledetwirre.nl De schoolgids staat op onze website.
In de schoolkalender hebben we zoveel mogelijk activiteiten vermeld. Tijdens het cursusjaar komen
er vaak nog verschillende zaken bij. Deze vermelden we in de nieuwsbrief. U kunt de activiteiten
dan overnemen op deze kalender. Dan hebt u alles bij elkaar.

de Twirre

De Kjellingen 15
9261 ZH Eastermar
tel. 0512 - 471419
www.basisskoalledetwirre.nl
twirre@stichtingoarsprong.nl

De Twirre is een identiteitsrijke ontmoetingsschool. De school is op 1 augustus 2018 ontstaan uit
een fusie van KBS De Balsemyn en OBS De Bolster. Binnen onze ontmoetingsschool is er plaats
voor zowel het christelijke als het openbare karakter en voor de onderwijstradities van de basisscholen waaruit de fusieschool is ontstaan. Dit is zichtbaar binnen het lesprogramma en verder
uitgewerkt in het identiteitsbeleid. Alle leerlingen zijn in principe welkom, mits er respect is voor
andere levens-/geloofsovertuigingen en de school een passend aanbod kan verzorgen voor de
betreffende leerling.
De naam van onze school is ‘de Twirre’. Een ‘Twirre’ is de friese naam voor een dwarrel- of wervelwind. ‘Twirje’ betekent wervelen en ronddraaien, in beweging komen. Door de wind ontstaat
energie, er wordt iets in gang gezet. Wij willen een school zijn, waarbij kinderen met plezier en inzet
hun talenten ontwikkelen. Oftewel leren met PIT (Plezier, Inzet en Talent). Ieder kind heeft zijn eigen
talenten en mag daarmee wervelen en bruisen op deze aarde. Daarnaast waait ‘de Twirre’ ook door
het dorp, want de school brengt levendigheid en zorgt voor verbinding en contacten.
Uw kind is uniek. Wij zijn er van overtuigd dat een kind pas tot zijn recht kan komen als er vertrouwen in het kind wordt uitgesproken. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten begeleiden uw
kind op weg naar de toekomst.
We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. Op school gelden regels. Orde en regelmaat zorgen ervoor, dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. Belangrijk
is de samenwerking tussen gezin en school. Samen mogen we immers bezig zijn met de opvoeding
van de aan onze zorgen toevertrouwde kinderen, zodat we samen een gemeenschap vormen,
waarin kind, ouder en leerkracht zich thuis voelen.
Met vriendelijke groet,
Gosse Bies | directeur van de Twirre

‘de Twirre, een school voor
wervelend onderwijs’

Oarsprong
Tjalling H. Haismastraat 7
9251 AT Burgum
Tel. 0512 - 472594
www.stichtingoarsprong.nl
info@stichtingoarsprong.nl

Ontwerp & productie:
AndromedaDESIGN.nl | Drachten

WANNEER GAAN DE KINDEREN NAAR SCHOOL?

VAKANTIEROOSTER

Groep:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1 t/m 8

8.30 - 14.00

8.30 - 14.00

8.30 - 14.00

8.30 - 14.00

8.30 - 14.00

Periode

’s Morgens kunnen de kinderen van groep 1,2 vanaf 10 min. voor schooltijd in de groepen worden
gebracht. Bij regen mogen ook de andere kinderen 10 min. voor schooltijd naar binnen.
Ziektemeldingen en verlofaanvragen
Als uw kind ziek is, dan kunt u dat vanaf ‘s morgens 8.00 uur telefonisch of schriftelijk (het kan ook
via Parro) bij ons melden. Andere verlofaanvragen worden schriftelijk ingediend bij de directie.
Daarvoor is een formulier beschikbaar op onze website. Zie voor nadere informatie onze schoolgids.

Herfstvakantie

16 okt – 24 okt

Kerstvakantie

25 dec 2021 – 9 jan 2022

Voorjaarsvakantie

19 febr – 27 febr

Pasen

15 april – 18 april

Meivakantie

23 april – 8 mei

Hemelvaart

26 mei – 27 mei

Pinksteren

4 juni – 6 juni

Zomervakantie

16 juli – 28 aug

Studiedagen (kinderen zijn vrij):
− 21 september en 25 november 2021.
− 7 en 8 februari 2022.
− 16 en 17 juni 2022.

Pauze
Elke morgen vanaf 10.00-10.15 uur. We verzoeken u om gezonde voeding mee te geven.

GROEPSVERDELING 2021-2022
Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5/6a

Groep 6b/7a

Groep 7b/8

Maandag

Maria

Aly

Albertha

Tineke

Bert

Esther

Ruurd

Dinsdag

Maria

Aly*

Albertha

Tineke

Bert

Esther

Ruurd

Woensdag

Sanne

Aly

Grietje*

Tineke*

Bert*

Tanja

Ruurd

Donderdag

Sanne

Aly*

Grietje

Anneke

Bert

Tanja*

Ruurd

Vrijdag

Sanne

Tineke

Grietje

Anneke

Bert

Tanja

Esther

* op woensdag om de 14 dagen geeft juf Grietje les aan groep 3.
* op woensdag om de 14 dagen geeft juf juf Grietje les aan groep 5.
* op dinsdag-/ donderdagmiddag geeft juf Baukje les aan groep 2.
* op woensdag om de 14 dagen geeft juf Anneke les aan groep 4.
* op vrijdag geeft juf Esther les aan groep 7b/8.
* op donderdagmiddag geeft juf Esther les aan groep 6b/7a.
ROOSTER VOOR BEWEGINGSONDERWIJS
Groep
groep 3

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

12.30 - 13.30

groep 4

10.15 - 11.45

groep 5/6a

8.30 - 10.00

groep 6b/7a

8.30 - 10.00

groep 7b/8

10.15 - 11.45

Vrijdag

De kinderen hebben hiervoor een speciaal
broekje, t-shirt en gymschoenen nodig.
Groep 1, 2: bij slecht weer gaan we gymen in het
speellokaal. Dit is elke morgen/middag 1 uur.
Bij mooi weer gaan we buiten spelen, eveneens
1 uur in de ochtend/middag.

Augustus

zo

ma

1 Zomer- 2 Zomervakantie
vakantie

3

di

wo

do

vr

za

Zomervakantie

4 Zomervakantie

5 Zomervakantie

6 Zomervakantie

7 Zomervakantie

8 Zomer- 9 Zomervakantie
vakantie

10 Zomervakantie

11 Zomervakantie

12 Zomervakantie

13 Zomervakantie

14 Zomervakantie

15 Zomer- 16 Zomervakantie
vakantie

17 Zomervakantie

18 Zomervakantie

19 Zomervakantie

20 Zomervakantie

21 Zomervakantie

22 Zomer- 23 Start eerste schooldag
vakantie

24

25

26

27

28

29

31

30

Wie zijn we?

De leerlingen zijn op school om te leren, zodat
uw kind zo goed mogelijk wordt voorbereid op
de maatschappij. We hebben het dan over lezen,
taal, rekenen en bijv. wereldoriëntatie, maar ook
muziek, handvaardigheid en bewegingsonderwijs mogen niet vergeten worden. Een belangrijk punt is de sociaal-emotionele ontwikkeling
en ook daaraan geven we ruime aandacht.

Belangrijk is, dat er respect is en aandacht voor
iedereen en dat leerlingen en ouders zich thuis
voelen binnen onze schoolgemeenschap.
We vragen de ouders de uitgangspunten van de
school te respecteren. Dat geldt voor de normen en waarden, maar ook voor het meedoen
aan activiteiten, die de school organiseert.
De school maakt deel uit van onze samenleving
en daarom vinden we de contacten met de
omgeving belangrijk.

September

zo

ma

di

1

5

6 Startgesprekken
groep 1-8

7

8

12

13

14

19

20

26

27

wo

2

do

9 Startgesprekken
groep 1-8

3

vr

4

10

11

15 Informatieavond voor
16
ouders van de Twirre en
de Hummelhof e.a.

17

18

21 Studiedag
Leerlingen vrij
Meester Bert jarig

22

23

24

25

28

29

30

De belangrijkste kenmerken van
ons onderwijs?

We streven er naar, dat de einddoelen van het
betreffende leerjaar gehaald worden. Deze
einddoelen zijn niet voor elke leerling hetzelfde. Sommige kinderen kunnen meer aan en krijgen moeilijker werk te doen; andere kinderen
hebben moeite met de leerstof en krijgen extra
uitleg en evt. een aangepast programma.

za

Oktober

zo

ma

di

wo

do

1

vr

2

za

3

4

5

6 Start Kinderboekenweek
Meester- en juffendag

7

8

10

11 Meester Ruurd jarig

12

13

14

15 Afsluiting Kinderboeken- 16 Herfstvakantie
week

17 Herfst- 18 Herfstvakantie
vakantie

19 Herfstvakantie

20 Herfstvakantie

21 Herfstvakantie

22 Herfstvakantie

23 Herfstvakantie

24 Herfst- 25 Luizencontrole
vakantie

26

27

28

29

30/31

Onze manier van lesgeven

We werken systematisch aan samenwerken,
zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid en
leren plannen. Bij de jongste kinderen doen we
dit met een planbord en bij de oudere werken
we toe naar een dag- of weektaak. Daarbij letten we op de speciale leerbehoefte van ieder
kind.

Daarnaast worden de doelen van de
wereldoriënterende vakken op een
afwisselende wijze door de kinderen
verwerkt. Hierdoor creëren we een
afwisselend aanbod voor de kinderen.
Hiermee willen we de motivatie voor
leren extra gestalte geven. Wat klassikaal
kan, doen we uit sociaal oogpunt en doelmatigheid klassikaal en wat beter in groepen of
individueel kan, doen we in groepen of individueel. De lessen hebben een duidelijk
doel. Samen met u willen we uit
uw kind halen, wat er in
zit!

9

November

zo

1

ma

di

2 Nationaal schoolontbijt

3

wo

4

do

5

vr

6

7 KSG

8 10 min.gesprekken voor 9
groep 3+8 – facultatief
voor groep 1,2,4 t/m 7

10

11 10 min.gesprekken voor 12
groep 3+8 – facultatief
voor groep 1,2,4 t/m 7
Sint Maarten

13

14

15

16

17

18 Peuterinstuif

19

20

21

22

23

24

25 Studiedag
Leerlingen vrij

26

27

28

29

30

We doen het graag samen met u!
De oudercontacten
Het is belangrijk, dat u op de hoogte bent van
de vorderingen van uw kind. Tweemaal per jaar
krijgt uw kind een rapport mee naar huis. Daarnaast zijn er startgesprekken en 10- minuten
gesprekken. U krijgt daarvoor een uitnodiging.
Het is verstandig, dat we elkaar zo goed mogelijk informeren. Is er iets, of hebt u een vraag,

aarzel dan niet te bellen of langs te
komen. Wij doen dat vanuit school
ook! De leerkrachten zijn in ieder geval
een half uur voor schooltijd en 45 min.
na schooltijd aanwezig.
Jaarlijks organiseren we een ouderavond met
een informatief thema. Ook is er aan het begin
van ieder schooljaar een kennismakingsavond, waarin informatie wordt gegeven over de groepen.

za

December

zo

ma

di

1

wo

2

do

vr

3 S interklaas in de
Kjellingen
Leerlingen zijn vanaf
12.00 uur vrij

4

za

5 Sinterklaas

6

7

8 Juf Aly jarig

9

10

11

12

13

14 Juf Aletta jarig

15

16

17

18

19 Juf
Esther
jarig

20

21

22

23 Kerstviering

24

25 Kerstvakantie
Eerste
kerstdag

28 Kerstvakantie

29 Kerstvakantie

30 Kerstvakantie

31 Kerstvakantie

26 Kerst27 Kerstvakantie
vakantie
Tweede
kerstdag

De afdelingsraad
Elke school heeft een afdelingsraad. Dit is een
vertegenwoordiging van ouders, die deels lid
zijn van de vereniging. De directeur betrekt hen
bij de voorbereiding van beleid (meedenkers)
en de raad kan gevraagd en ongevraagd advies
geven op alle beleidsterreinen. Twee leden van
de afdelingsraad zijn lid van de ledenraad van
de Vereniging. De ledenraad bepaalt het beleid
van Stichting Oarsprong.

De Medezeggenschapraad
De M.R. heeft op een aantal terreinen advies- of
instemmingsrecht. Dat verschilt per beleidsonderdeel.
De Activiteitencommissie
Deze commissie bestaat uit enkele ouders. Zij
regelen alle activiteiten, in samenwerking met
het team, die in een schooljaar plaatsvinden.

Januari

zo

2 Kerst3
vakantie

ma

di

wo

do

vr

za

4 Kerstvakantie

5 Kerstvakantie

6 Kerstvakantie

7

9 Kerst10 Luizencontrole
vakantie

11 Juf Martha jarig

12

13

14

15

16

17 Toetsweek 1
groep 3 t/m 8

18

19 Schoonmaakavond

20

21

22

23

24 Toetsweek 2
groep 3 t/m 8

25

26

27

28

29 Juf
Baukje
jarig

31

31

Kerstvakantie

De Kwaliteit

Een school is een levende gemeenschap, waar
leerlingen zich dienen te ontwikkelen. Elk kind
is weer anders. Toch kan ook een basisschool
meetbare gegevens noemen, zodat u een indicatie krijgt over de kwaliteit van de school:
− leerprestaties (zie daarvoor de schoolgids
op onze website)
− inspectieverslagen (zie daarvoor onze
website)
− uitslag ouder tevredenheidsonderzoeken
− jaarverslag
− kwaliteitszorgsysteem

Kerstvakantie

− schoolplan (welke doelen wil
de school komend jaar
bereiken)
− leerlingentevredenheids onderzoek.

8 Kerstvakantie

Februari

zo

ma

1

6

7 Studiedag
Leerlingen vrij

13

14 10 min. gesprekken voor 15
gr. 1 t/m 7 (gr. 3 niet)
20 min.gesprekken voor
gr. 8

20 Voorjaars- 21 Voorjaarsvakantie
vakantie

di

2

8 Studiedag
Leerlingen vrij

22 Voorjaarsvakantie

wo

3

− Bewegend leren
− Borging van Spoar8, de methode voor Fries
(groep 4 t/m 7)
− Technisch schrijven groepen 3 t/m 8
− Invoering nieuwe rekenmethode vanaf
groep 4
− Verdere ontwikkeling van het Integraal kind
centrum
− Cultuureducatie gekoppeld aan DaVinci.

4

vr

za

10

16

17 10 min. gesprekken voor 18
gr. 1 t/m 7 (gr. 3 niet)
20 min.gesprekken voor
gr. 8

19 Voorjaarsvakantie

23 Voorjaarsvakantie

24 Voorjaarsvakantie

26 Voorjaarsvakantie

ICT gebruik
De computer wordt in alle groepen gebruikt.
Door de school hebben we een doorgaande ICT
leerlijn. Dat betekent, dat de doelen per leerjaar
bekend zijn en daar doelgericht aan gewerkt
wordt. Leerlingen leren te werken met Word en
Power-Point. Ook maken leerkrachten en leerlingen gebruik van digitale schoolborden

11 Rapporten mee
(gr. 2 t/m 8)

5

9

27 Voorjaars- 28 Luizencontrole
vakantie

Welke activiteiten staan komend
jaar op het programma?

do

25 Voorjaarsvakantie

12 Juf
Grietje
jarig

Maart

zo

ma

1

di

2

wo

3

do

4

vr

5

6

7 Projectweek

8

9

10

11

12

13

14 Projectweek
10 min. gesprekken voor
gr. 3

15

16

17 10 min. gesprekken voor
gr. 3

18 Einde Projectweek

19

20

21

22 Peuterinstuif

23

24

25

26

27

28

29

30

31

In de groepen 5 t/m 8 wordt gebruik gemaakt
van tablets tijdens de lessen rekenen, woordenschat, begrijpend lezen, taal en spelling. In
groep 4 werken de leerlingen ook met tablets,
maar in mindere mate. Zonder internet kunnen
we niet meer. We letten op een veilige omgang
met internet en het gebruik van sociale media.

Binnen de lessen is hier specifiek aandacht voor. We hebben een internetprotocol en we letten erop, dat leerlingen zich
hier aan houden. We zien echter niet alles,
dus als u iets opvalt, dan stellen we het op
prijs, dat u dit aan ons doorgeeft. Op de website
van onze school informeren we u over tal van
zaken. Ook is het leuk daar foto’s bij te plaatsen.
Het privacybeleid is aangescherpt en wordt
jaarlijks onder uw aandacht gebracht.

za

April

zo

ma

di

wo

do

1

vr

2

za

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Paasviering

15 Goede Vrijdag
Leerlingen vrij

16

17 Eerste
Paasdag

18 Tweede Paasdag

19

20

21

22 Koningsspelen
(Leerlingen vrij vanaf
12.00 uur)

23 Meivakantie

24 Meivakantie

25 Meivakantie

26 Meivakantie

27 Meivakantie
Koningsdag

28 Meivakantie

29 Meivakantie

30/31
Meivakantie

Leerlingen vrij

Activiteiten

De school organiseert i.s.m verenigingen een
naschoolse aanbod van verschillende activiteiten. We hebben het dan over voetbal, korfbal,
EHBO, dans, theater. Ook wordt er vaak deelgenomen aan de voorleeswedstrijden.
Met de kerk hebben we goed contact. We
organiseren 2x per jaar een schoolkerkdienst.
De data vindt u in de kalender (KSG). Ook onder
schooltijd zijn er tal van activiteiten.

Juf Tineke jarig

Er wordt geschaatst, gezwommen en toneel-/
muziek voorstellingen bezocht. Er is een groot
aanbod van activiteiten, waar we als school aan
mee kunnen doen. Het moet leuk zijn, maar het
moet natuurlijk passen
binnen ons onderwijsaanbod.

Mei

zo

ma

3

di

wo

1 Meivakantie

2 Meivakantie

4 Meivakantie

8 Meivakantie
Moederdag

9 Luizencontrole

10

11

15

16 Avondvierdaagse

17 Avondvierdaagse

22

23

24

29

30 Toetsweek 1
groep 3 t/m 8

31

Meivakantie

do

5 Meivakantie

vr

za

6 Meivakantie

7 Meivakantie

12

13

14

18 Avondvierdaagse

19 Meester Gosse jarig
Avondvierdaagse

20 Avondvierdaagse

21

25

26 Hemelvaartsdag
Leerlingen vrij

27 Leerlingen vrij

28

Bevrijdingsdag

Ouderbijdrage
We vragen voor verschillende kleine uitgaven
een bijdrage ineens. Deze bijdrage is vrijwillig
en bedraagt voor groep 1/2 € 20,– en voor groep
3 t/m 8 € 30,– per leerling. Uit deze ouderbijdrage betalen we de uitgaven voor bijzondere
activiteiten, zoals het sinterklaas-, het kerstfeest en de laatste schooldag.

omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage
niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we
niet, maar dat willen we ook niet.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten
van onze school. We sluiten geen leerlingen uit

Schoolfotograaf
Eén keer per twee jaar zet een professionele
fotograaf uw kind op de foto. Groep 8
wordt elk jaar als klassengroep
vereeuwigd. De eerst-

Acties
Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld
meenemen voor een goed doel. Het komend
schooljaar is het doel Dorcas.

volgende keer dat de schoolfotograaf
weer voor protretfoto’s komt in in
2022.

Juni

zo

ma

di

5 Eerste
6 Tweede Pinksterdag
PinksterLeerlingen vrij
dag

7

12 KSG

13

1

wo

2

do

3

vr

4

8

9

10

11

14

15

16 Studiedag
Leerlingen vrij
Juf Maria jarig

17 Studiedag
Leerlingen vrij

18

19 Vaderdag 20

21

22

23

24 Dorpsfeest
(Leerlingen zijn
’s middags vrij

25

26

28

29

30

27

Toetsweek 2
groep 3 t/m 8

Enkele ‘schoolse afspraken’
Veiligheidsbeleid
We hebben een integraal veiligheidsplan. U
vindt daarin het pestprotocol, de noodzakelijke
inspecties, het internetprotocol en bijv. schorsing en verwijdering. Elke school heeft een
ARBO-coördinator die verantwoordelijk is voor
het jaarlijkse plan van aanpak en de evaluaties.
Per 50 leerlingen heeft elke school een BHV-er.
Vijf leerkrachten van De Twirre volgen jaarlijks
het BHV-programma.
Ongevallen en aansprakelijkheid
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan
gebeuren, dat er een bril of kleding stuk gaat.

Een schuldige is soms moeilijk aan te wijzen. De
school kan aansprakelijk worden gesteld, wanneer het gaat om schade die te wijten is aan nalatigheid van bestuur of personeel. Wilt u goed
gedekt zijn, dan kunt u bij verschillende banken
en verzekeringsmaatschappijen terecht voor
een scholierenverzekering.
Toezicht
Er is 10 min. voor schooltijd en
in de pauze pleinwacht. Ook
is er toezicht op de gang.
Schoolregels
We hebben de
afspraak,

dat we elkaar niet storen door woordgebruik, houding en gedrag. Met spullen
en materialen gaan we zorgvuldig
om. Dat geldt natuurlijk voor
de schoolomgeving.

za

Juli

zo

ma

di

wo

do

1

vr

Rapporten mee (gr. 1-8) 2

za

3

4 10 min.gesprekken
5 Juf Anneke jarig
gr. 6,7 – Facultatief gr. 1-5

6 Juf Sanne jarig

7 10 min.gesprekken
8 Stichting Festival.
9
gr. 6,7 – Facultatief gr. 1-5
Alle scholen dicht vanaf
12.00 uur

10

11

12

13 Musical

14 Juf Albertha jarig

15 Laatste schooldag
(Leerlingen zijn vrij
vanaf 12.00 uur)

16 Zomervakantie

17 Zomer- 18 Zomervakantie
vakantie

19 Zomervakantie

20 Zomervakantie

21 Zomervakantie

22 Zomervakantie

23 Zomervakantie

24 Zomer- 25 Zomervakantie
vakantie

26 Zomervakantie

27 Zomervakantie

28 Zomervakantie

29 Zomervakantie

30/31
Zomervakantie

Schoolarts
Wij zijn aangesloten bij de GGD Fryslân, Postbus
612, 8901 BK Leeuwarden (088-2299444). Als u
vragen hebt over de gezondheid van uw kind,
dan kunt u contact opnemen met de GGD.
Jeugdteams
Kinderen opvoeden is erg leuk, maar niet altijd
gemakkelijk. Bij het Jeugdteam kunt u terecht
voor alle informatie over opvoeden en opgroeien. Alle kennis onder één dak. Van jeugdgezondheidszorg tot cursussen voor ouders en
opvoeders.
De gezinswerkers van deze teams ondersteunen jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar en hun
ouders/verzorgers als er vragen of problemen
zijn. Er wordt gewerkt met 1 vaste

Juf Edwina jarig

contactpersoon vanuit één plan voor één gezin.
Daarbij werken de medewerkers nauw samen
met o.a. huisartsen, consultatiebureaus, scholen. U kunt meer informatie krijgen via de IB-er.
Vertrouwenpersoon
Als u een klacht hebt, dan willen we dat graag
horen. Soms is er een klacht, die u niet met de
leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. U kunt dan rechtstreeks contact
opnemen met de vertrouwenspersoon van stichting Oarsprong. Voor
sommigen is het gemakkelijker
contact op te nemen met
iemand, die ze
kennen.

Daarom is er per school een contactpersoon, waar u met uw evt. klacht terecht
kunt. Voor onze school is dat dokter Wiersema. Wilt u contact,
dan kunt u de huisartsenpraktijd ‘it Betterskip’
bellen.

Schoolleiding
Gosse Bies – tel: 0645705113
Leerkrachten
Aly van Dijk (waarnemend directeur, onderbouwcoördinator)
Esther de Best (bovenbouwcoördinator)
Baukje de Boer (IB’er)
Maria Veenstra
Sanne Reitsma
Albertha Hoekstra
Grietje Keizer
Anneke Bron
Tineke v/d Veen
Bert Veenstra
Tanja Tensen
Ruurd Meindertsma

Onderwijsassistenten
Aletta Eijzenga
Edwina Feenstra
Martha Baron
Vertrouwenspersoon van de stichting
Mariska Hartman – tel: 0511 - 475145
Vertrouwenspersoon van de Twirre
Dhr. Wiersema (huisartsenpraktijd ‘it Betterskip’)
Voorzitter Afdelingsraad
Jitse de Vries
Voorzitter MR
Jetty Land
GMR
Bert Veenstra en Maria Veenstra

de Twirre

De Kjellingen 15
9261 ZH Eastermar
tel. 0512 - 471419
twirre@stichtingoarsprong.nl

