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van de directie...
Beste Ouders,
Hier de tweede Ontwickelingen van dit
schoojaar. We zijn lekker gestart en kijken
alweer uit naar de eerste studiedag op 23
september. Hier gaan we met het hele team
werken aan “Impact op leren”. Wat kunnen
we nog meer doen om ons onderwijs een zo
groot mogelijk impact te laten hebben op het
leren van onze kinderen. In de volgende
nieuwsbrief daarover meer.
Verder moet ik u helaas mededelen dat juf
Laura het even iets rustiger aan moet doen.
Zij zal de komende weken op maandag
vervangen worden door juf Marjolein. Het
gaat gelukkig wel weer iets beter met juf
Rachel, zij komt elke week een paar uurtjes
ondersteuning geven net als meester Kees.
Mocht er iets zijn, loop dan gerust binnen. De
deur staat open!

ouders gevraagd!
Hier en daar zijn er nog wat klusjes te doen,
daarom een oproep; Wie van de ouders
heeft tijd en zin om wat klusjes op school te
doen. Denk aan verven van prikborden,
plankjes ophangen, etc. De leerkracht zal u
met open armen ontvangen. Ook voor de
overblijf zoeken we nog ouders. Hier staat
een vrijwilligersvergoeding tegenover. We
vragen van u dat u dan tenminste 1 vaste dag
van 12.00 tot 13.00 per 2 weken beschikbaar
bent. Meer dagen of elke week mag natuurlijk
ook, graag zelfs.

onderbouw

Jeanne's boekentip
Door Jeanne Perdaems

Ook dit jaar heeft Vivian den Hollander
weer een leuk verhaal geschreven voor de
onderbouw: ‘Jakkie, wat een troep’, met
een nieuw avontuur van Lisa en Jimmy.
Dit keer gaan ze naar het strand. Het heeft
gestormd en ze gaan met de vader van Lisa
jutten. Ondertussen komen onderwerpen
als windmolens, plastic soep en sorteren
van afval speels aan de orde. Maar het is
vooral een gezellig verhaal met de
vertrouwde tekeningen van Dagmar Stam.
Na het voorlezen zult u nog vaak horen:
floeper-de-poep, weg met die troep! Vivian
komt op de schrijversdag bij ons op school
in groep 3.
Jakkie, wat een
troep! van Vivian
den Hollander is
te leen in zowel
onze
schoolbibliotheek
als
de
Openbare
Bibliotheek.
In de boekhandel
kost dit boek
€7,50

www.obstwickel.eu

middenbouw

Jeanne's boekentip
Door Jeanne Perdaems

Bij groep 4 komt Janneke Schotveld langs op
de schrijversdag. Jullie kennen haar van de
superjuffie serie en ook schreef zij moderne
sprookjes zoals de avonturen van de
dappere ridster. Ooit was Janneke juf en ze
springt regelmatig op de barricade voor
leesonderwijs en leesplezier. Ook schreef zij
een paar boeken voor de serie tijgerlezeneen serie boeken voor beginnende lezers
waar bewust het plezier voorop staat, en
niet het AVI-. Dat zijn Rotkat en het vervolg
Rotkat is jarig, en Zepie.
Zepie heet in het echt Zacharias, zijn vader
heeft een wasserette vandaar die bijnaam. Op
de vlucht voor een meisje dat hem leuk vindt,
verstopt hij zich in de grootste wasmachine van
de wasserette. Het deurtje springt in het slot
en de machine gaat draaien. Als het draaien
stopt staat daar een rat in een zwembroek. Hij
beleeft met Rat heel veel avonturen en
onderweg leert hij alles over kriebelbuiken,
wiebelbenen
en
blubberhersens.
Over
verliefdheid en hoe daar controle over te
houden. Een boek vol fantasie en erg
humoristisch.
Zepie
van
Janneke
Schotveld is te leen in
zowel
onze
schoolbibliotheek
als
de
Openbare Bibliotheek.
In de boekhandel kost
dit boek €15,99

Onderbouw in beweging!
Sinds dit schooljaar staat er in het
hoofdgebouw voor o.a. de kleuterklassen een
prachtige beweeghoek. Hier worden de
kinderen extra uitgedaagd om nog meer te
bewegen. Dit doen we aan de hand van
verschillende
activiteiten,
zoals
yoga,
balanceren, mikken, hinkelen enz. Hiervoor
zijn diverse materialen aangeschaft, zodat we
regelmatig kunnen wisselen en mooie
parcoursen kunnen uitzetten. Ook groep 3
maakt
regelmatig
gebruik
van
de
beweeghoek.
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schoolfotograaf
Denkt u er nog even aan dat de
schoolfotograaf op maandag 19 september
op school komt om de foto’s van de
kinderen en de groepen te maken? Het is
mogelijk om een foto te laten maken met
broertjes en zusjes die nog niet of niet
meer op Twickel zitten. De fotograaf heeft
hiervoor van 15.00 tot 15.45 gereserveerd.
Mocht u hier gebruik van willen maken dan
graag even een berichtje naar Monica
sturen. Dan weet de fotograaf hoeveel
bezoek er nog komt na schooltijd.

project in groep 8A
Van uw verslaggever Quin (groep 8A)

Iedereen uit groep 8A kreeg een
werelddeel. Daarmee moest je een
muurkrant of een presentatie maken. Ik en
mijn groepje kozen voor een muurkrant,
maar uiteindelijk werd het toch een Google
presentatie. We kregen twee en een halve
week om het te maken. Ons groepje kreeg
het werelddeel Oceanië.
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Jeanne's boekentip
Door Jeanne Perdaems

En dan komen er ook schrijvers op het
kinderboekenfeest in schouwburg de
Meerse op zondag 16 oktober. Daar komt
o.a. Sanne Rooseboom en in het voorjaar
verscheen haar boek ‘Mot en de
metaalvissers’ voor kinderen vanaf 10
jaar.
Eigenlijk heet Mot Vlinder, maar ze houdt
van zwart, van roest en van rommel, dus
die naam past haar beter. Haar moeder
houdt van mode, van opgeruimd en fleurig,
dus het zal jullie niet verbazen dat moeder
en dochter niet zo goed met elkaar kunnen
opschieten. In vakantietijd ontdekt Mot het
metaalvissen. Ze koopt met haar spaargeld
een magneet bij Rosie Roest en ze krijgt
een stukje van het kanaal toegewezen om
in te vissen. Ze heeft geluk en haalt een
kleine duikboot omhoog. Gemaakt door de
uitvinder Ritter Bolwerd en bestemd voor
zijn blinde dochter Jacqueline, die nooit
geweten heeft van de boot. De andere
metaalvissers helpen haar met de duikboot
een stuk geschiedenis van de familie
Bolwerd te ontdekken maar de zoon van
Ritter, broer van Jacqueline, zit daar niet op
te wachten. Eenmaal begonnen, leg je het
boek niet meer neer, goed geschreven,
lekker spannend en mooi geïllustreerd
door Sophie Pluim, zwart-wit met
steunkleur roest.
Mot en de metaalvissers
van Sanne Rooseboom is
te leen in zowel onze
schoolbibliotheek als de
Openbare Bibliotheek.
In de boekhandel kost
het boek: €15,99

www.obstwickel.eu

mad science op twickel
Twickel bruist het nieuwe schooljaar in, met
veel rook en luidde knallen.
In de eerste week kwamen de professoren
van Mad Science onze school in vuur en
vlam zetten en hebben zij ons laten kennis
maken met de wondere wereld van de
chemie. Zo ontstond er, na het mengen van
verschillende vloeistoffen, een ontzettende
berg olifantentandpasta. Er werd papier in
de brand gestoken dat direct verdween en
ga zo maar door.
De kinderen die zelf willen experimenteren,
kunnen hun hart nog even ophalen. Mad
Science
brengt
namelijk
op
maandagmiddag de chemie op school. De
komende weken zal het nog lang onrustig
zijn op Twickel!

Groep 7B is weer begonnen!
Als je het aan de kinderen vraagt, zeggen ze
tot nu toe over groep 7:
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jeanne in de klas
Van uw verslaggever Benjamin (groep 4/5)

Jeanne is iemand die heel veel boeken
kent. Elke twee weken komt ze op
donderdag bij ons in de klas en dan heeft
ze weer nieuwe boekentips en leest ze
kleine stukjes uit de boeken voor.
Deze keer las ze voor uit 3,2,1 Go! van
André Kuipers en Spekkie en Sproet, het
geheim van de boswachter van Vivian den
Hollander.
Ik vond het allebei super leuke boeken.

de start van groep 5
Dit is wat de kinderen zeggen...

Kortom, we hebben een geweldige start
gemaakt en maken er nog een leuk jaar van
vol met leuke activiteiten en projecten. We
houden u op de hoogte!

www.obstwickel.eu

