Jaargang 24, januari 2019
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Onze gouden regels
zijn aardig voor elkaar
lossen problemen op
zijn rustig in de school
houden de school en spullen netjes

En weer een nieuw jaar!

Na een vakantie is het altijd fijn om te zien dat alle kinderen weer gezond en uitgerust op school
komen (op een enkel griepgevalletje na).
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd Kerstfeest. Een feest waarbij samen gezongen en
heerlijk gegeten is. Dit laatste dankzij alle ouders die voor iets lekkers gezorgd hebben.
Ook bedanken we alle ouders die geholpen hebben met de versieravonden, alles klaarzetten,
opruimen en schoonmaken!

Start derde kleutergroep

Vanaf 21 januari starten we met een derde kleutergroep. Vanuit ons bestuur is extra budget
vrijgemaakt om dit mogelijk te maken. We zijn hier op Twickel erg blij mee, want al jaren draaien
we, zeker de tweede helft van het schooljaar, met zeer grote kleutergroepen.

Sparen voor onze nieuwe keuken

Tijdens de kerstoptredens, in de laatste week voor de Kerstvakantie, hebben de kinderen een
flink bedrag opgehaald voor de nieuwe keuken. Samen met de bijdragen van ouders die tijdens
het Kerstdiner bij de borrel bleven is een bedrag opgehaald van € 300,00. Van dit bedrag kunnen
we al aardig wat keukenspulletjes kopen die de kinderen kunnen gebruiken bij een kookactiviteit.
Een aantal ouders wilde graag doneren tijdens de borrel maar had geen contant geld bij zich. Op
verzoek van deze ouders vindt u hieronder het rek.nr van school. Mocht u nog een bijdrage willen
overmaken, dan zijn wij daar natuurlijk heel blij mee. Wel graag met vermelding van bijdrage
keuken.
Rek.nr. NL2 ABNA 0436 8494 61
t.n.v. M. Leijen inzake Twickel
Het plaatsen van de nieuwe keuken staat gepland in de voorjaarsvakantie.
Als de nieuwe keuken staat, moet ons oude keukentje nog verwijderd worden. Dit moeten we zelf
doen, maar het zou natuurlijk heel fijn zijn als we daar hulp van enkele ouders bij kunnen krijgen.
In februari zal er een oproep komen voor ‘voorzichtige sloopouders’.

Lerarentekort – informatie vanuit ons bestuur
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In de bijlagen bij de mail waarop u deze nieuwsbrief heeft ontvangen, vindt u een brief vanuit
ons bestuur over de problemen rond het lerarentekort.

Doel ‘Samen Airmiles sparen’ is gehaald!

Op de vraag om airmiles te doneren aan Twickel is massaal gehoor gegeven. Het doel van 100.000
airmiles is ruim gehaald, namelijk 117.660!!
Hiervoor hebben we een heel groot pakket buitenspeelgoed bij Albert Heijn Muiderbos mogen
ophalen. In het pakket zitten voetballen, volleyballen, pionnen, hesjes, stoepkrijt, diabolo’s, een
ballenpomp, frisbees, jongleerbordjes en nog veel meer. Deze spullen worden over de
buitenspeelkratten verdeeld zodat alle kinderen van Twickel er met elkaar mee kunnen spelen.
Heel erg bedankt voor het doneren van de airmiles!!

Opnieuw bestraten van het schoolplein – beperkt gebruik van de ingangen

Vanaf volgende week maandag 14 januari 2019 zal gestart worden met het opnieuw bestraten van
ons schoolplein. Dit zal in twee delen gebeuren zodat we (beperkt) gebruik kunnen maken van het
plein tijdens de pauzes. Eerst wordt het gedeelte gedaan dat tegen de nieuwbouw aanligt.
Tijdens het opnieuw bestraten zullen beide pleiningangen moeilijk of niet toegankelijk zijn. De
kleuters kunnen bij het brengen de hoofdingang aan Schuilenburg 7 gebruiken. Ophalen zal wel op
het schoolplein blijven. Dit om toch zoveel mogelijk overzicht te houden. Mocht tijdens de
werkzaamheden blijken dat dit niet handig is, dan zult u daarvan op de hoogte worden gebracht.
Vanwege de verminderde toegankelijkheid van de school zal het bij de andere ingangen drukker
worden. Wij vragen u en uw kinderen om hier rekening mee te houden.

Verdwijnen fietsenstalling op het schoolplein

Met het opnieuw bestraten van het schoolplein verdwijnt de kleine fietsenstalling op het
schoolplein. Dit stukje wordt opnieuw bij het schoolplein gevoegd. We hebben voldoende ruimte
voor fietsen naast ons hoofdgebouw. Ook kinderen die naar de naschoolse opvang gaan zullen hun
fiets naast het hoofdgebouw neer moeten gaan zetten.

Nationale Voorleesdagen – Onno Hoes leest voor in groep 6

Van 23 januari tot 2 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Tijdens deze dagen besteden we
(nog meer) aandacht aan het voorlezen op Twickel. Wij vinden het altijd leuk als er opa’s en oma’s
en ouders komen voorlezen tijdens de Voorleesdagen. Dit jaar komt onze burgemeester op
bezoek. Dhr. Hoes zal op donderdag 24 januari voor komen lezen in groep 6.

Poëzieweek

Ook dit jaar doen we weer mee met de Poëzieweek. Deze start op donderdag 31 januari.
De Poëzieweek draait om het thema Vrijheid. Na onze eerste deelname vorig jaar hebben we
ervaren dat poëzie een verrijking geeft aan ons leesonderwijs. De kinderen leren op een andere
manier met taal omgaan, poëzie brengt kinderen aan het lachen, troost ze en geeft ze nieuwe
inzichten.
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Leerlingvolgsysteem van Cito

De leerkrachten van Twickel krijgen de hele dag door informatie over wat de kinderen kunnen en
wat zij nog moeten leren. Dit doen zij door de kinderen te observeren, beurten te geven, werk na
te kijken en met de kinderen te bespreken.
De toetsen van Cito helpen de leerkrachten een eerlijk en nog beter beeld van de kinderen te
krijgen. De uitslag van de toetsen laten zien waar het kind in zijn/haar ontwikkeling staat, wat
het kan. Ze laten zien waar het kind al goed in is en waarin het zich nog verder kan ontwikkelen.
Alle informatie is er op gericht om onze leerlingen een eerlijke kans te geven en onderwijs te
bieden dat past bij onze leerlingen zodat zij zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen.
Zo gebruiken we de toetsen o.a. om in kaart te brengen welke instructiebehoefte uw kind heeft.
Vanaf midden groep 3 nemen we de toetsen van rekenen/wiskunde, spelling en begrijpend lezen
af. Het lezen wordt in kaart gebracht door de afname van de DMT (dit is een woordleestoets) en
AVI-lezen (lezen van teksten binnen een bepaalde tijd). Studievaardigheden volgen we vanaf
groep 7.
Wij vinden het op Twickel belangrijk dat de kinderen zo ontspannen mogelijk met de toetsen
omgaan. We gaan er vanuit dat u, ouders, dit ook doen.

Nieuws uit groep 5/6 over de Egel-actie

Voor de Kerstvakantie hebben we een actie gehouden voor de egels. We hebben flessen
opgehaald en ingeleverd en dingetjes verkocht. We hebben heeeeel veel geld ingezameld!
Wel

€ 218,30

We hebben toen een cheque gemaakt en versiert. Hij is heel mooi en cool geworden!
De mevrouw van de Egelopvang was er erg blij mee en natuurlijk ook de egels. Van het geld gaan
ze medicijnen, voer, zakjes waarin de egels kunnen slapen, pap, ingrediënten, enz. kopen.
We willen iedereen bedanken die mee heeft geholpen.

Gevonden voorwerpen

We hebben weer een indrukwekkende verzameling. Maandag 14 jan. zal vanaf 15:00 uur alles
uitgestald liggen op de grote tafels in de nieuwbouw. We laten de spullen liggen tot woensdag 16
jan. 09:00 uur.

Agenda

Ma. 14 jan.
Wo. 16 jan.
Ma. 21 jan.
Wo. 23 jan.
Do. 24 jan.
Ma. 28 jan.
Ma. 28 jan.
Do. 31 jan.

: 20:00 uur OR vergadering
: groepen 1-2 naar Historisch Museum
: start groep 1-2C
: Start Nationale Voorleesdagen
: burgemeester Hoes leest voor in groep 6
: start Cito toetsweken
: 19:30 uur MR vergadering
: start Poëzieweek met thema ‘Vrijheid’
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