
van de directie...
Beste ouders,  
 
Bijna, bijna is het herfstvakantie. Even
allemaal genieten van dat wat de herfst ons
te bieden heeft. Met de kinderen de bossen
in en uitwaaien op het strand.  

Op Twickel hebben we een goede start
gehad en kunnen we terugkijken op een
geslaagde schrijversdag met een fantastische
line up.  
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Jeanne's boekentip
Het is Kinderboekenweek. We hebben een
hele mooie schrijversdag gevierd met vier
(Tosca Menten komt nog) fantastische
kinderboekenauteurs. Veel kinderen
hebben extra leesmotivatie en leesplezier
gekregen. Traditie bij de
Kinderboekenweek is het geschenk; dit
jaar een deeltje in de serie ‘de boomhut’ ,
geschreven en getekend door Andy
Griffith en Terry Denton.

Door Jeanne Perdaems

Velen vinden het jammer, ook ik, dat het
geschenk niet van een oorspronkelijk
Nederlandstalige auteur is. Gelukkig is de
serie wel heel goed vertaald door Edward
van de Vendel. Het is een super grappig
boek met heel veel fantasie en de serie is
erg populair bij basisschoolleerlingen. De
Nederlandse auteurs van uitgeverij
Lemniscaat schreven, als reactie, ieder een
nieuw verhaal voor ‘het grote niet te
vermijden verhalenbundel’ . Erg handig als
je nog niet weet wat je graag leest, zo kun
je zomaar een nieuwe schrijver ontdekken.
Een prachtig boek voor slechts 10 euro.

Waanzinnige boomhutverhalen
van Andy Griffith krijg je
gratis in de
Kinderboekenweek bij
besteding van minimaal €10,-

het geschenk

muzieklessen hb
Helaas heeft de muziekleraar aangegeven
dat hij stopt met het geven van muzieklessen
aan de HB klassen. We hebben de koppen bij
elkaar gestoken en besloten dat het voor de
kinderen heel goed zou zijn om per blok (van
vakantie naar vakantie) een ander vak te
krijgen. Van de herfst tot de kerstvakantie
krijgen de kinderen op de vakkendag daarom
dans. We hebben in ons team een
dansdocent Latijns Amerikaanse dansen, Juf
Jessie. Zij wil dan ook graag deze lessen voor
de HB klassen verzorgen.  

nieuwe leerlingen
Na de herfstvakantie starten er in
verschillende klassen nieuwe leerlingen. We
heten hen van harte welkom op Twickel en
wensen ze een mooie tijd hier toe.  
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juf milou

Juf Milou is halverwege vorig jaar op Twickel
gestart als orthopedagoog. Zij heeft zich
bezig gehouden met aanmeldingscriteria
voor de HB groepen en een stukje HB beleid,
die stukken zijn nu af. Daarnaast heeft Milou
zich ook bezig gehouden met
klassenobservaties. Milou heeft aangegeven
dat het onderwijs toch niet helemaal haar
plek is en heeft een andere baan. Dat
betekent dat zij per 1 november niet meer
werkzaam zal zijn op Twickel. We zullen voor
de werkzaamheden die Milou deed andere
mensen moeten inhuren. Dat wordt
inmiddels geregeld. We wensen haar veel
succes in haar verdere loopbaan en zullen
haar missen op Twickel.  

Jeanne's boekentip
Ook traditie is het toekennen van de gouden
griffel; dit jaar is die voor Yorick Goldewijk
voor zijn boek ‘Films die nergens draaien’.

Door Jeanne Perdaems

Hoofdpersoon is Cato, een meisje van 12, die
samen met haar vader woont. Haar moeder is
bij haar geboorte overleden. Op een dag vindt
Cato op straat een visitekaartje van een
bioscoop. Zij gaat op onderzoek uit en dan
komt ze in een oude bioscoop waar mevrouw
Kano films draait voor mensen die op zoek zijn
naar herinneringen. Het zijn geen gewone films
en je moet ervoor tijdreizen, bovendien mag je
niet langer dan twee uur wegblijven. Ook Cato
mag op een goed moment met mevrouw Kano
mee en tijdens het tijdreizen leert ze een
vriendje kennen, Dikkie. Het verhaal is
spannend en vol fantasie. Pas aan het eind van
alle avonturen is het duidelijk hoe het in elkaar
zit en waar dat tijdreizen voor nodig is. Dat is
een kippenvel momentje. Een lekker spannend
en ontroerend boek voor de bovenbouw.

Films die nergens draaien
van Yorick Goldewijk is
te leen in zowel onze
schoolbibliotheek als de
Openbare Bibliotheek. 

de gouden griffel

In de boekhandel kost
dit boek €16,99

Agenda okt-nov15 t/m 23 oktober Herfstvakantie
11 november

Sint Maarten
12 november

Intocht Sinterklaas

14 november
Sint versiermiddag

hulpouders gezocht

We zijn nog altijd op zoek naar hulpouders
voor hand en spandiensten. Bent u handig
en vindt u het leuk om hier en daar te
helpen? Neem dan contact op met de
leerkracht van uw kind. Zij verwelkomen u
graag.  
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ziekenboeg

Juf Ester gaat op naar volledig herstel. Daar
zijn we natuurlijk heel blij mee. Na de
herfstvakantie zal Juf Joyce zich dan ook
weer volledig op de ondersteuning kunnen
richten en gaat juf Caroline op dinsdag voor
de groep bij juf Saskia.  

Juf Rachel is aan de beterende hand, we
maken kleine stappen vooruit. Juf Lindsay is
na de herfstvakantie weer terug van
zwangerschap. Zij komt deze week alvast
een kijkje nemen in de klas.  

Meester Kees blijft vooralsnog 2 keer 2 uur
per week ondersteuning bieden.  

Jeanne's boekentip
Ook een traditie inmiddels is dat er een
herdruk verschijnt van een Roald Dahl
boek voor een klein prijsje…dit jaar is
dat ‘De tovervinger’. 

Door Jeanne Perdaems

Het meisje met de tovervinger is acht jaar
en ze woont op de boerderij naast de
familie Kreitjes. De Kreitjes zijn jagers, ze
schieten dieren dood om ze op te eten, en
daar kan het meisje met de tovervinger niet
tegen. Ze hebben al zestien eenden uit de
lucht geknald en dan wordt het meisje
boos, zo boos dat ze zwaait met haar
vinger, de tovervinger. De volgende
ochtend hebben alle Kreitjes vleugels in
plaats van armen en ze kunnen ook echt
vliegen. Maar niet meer in hun huis
wonen…dat wordt ingepikt door vier dikke
eenden….Hoe zal dit aflopen? Een boek om
zelf te lezen voor de middenbouw, veel
tekeningen, niet zo veel tekst en af en toe
een moeilijk woord, maar dat lukt jullie wel.

De Tovervinger van Roald
Dahl is te leen in zowel
onze schoolbibliotheek
als de Openbare
Bibliotheek. 

roald dahl

In de boekhandel kost
het boek tijdelijk: €5,99

heel twickel bakt

Na de herfstvakantie staat heel Twickel bakt
op het programma. Dat zal weer heerlijke
baksels opleveren, we kijken ernaar uit.  

opbrengst schoolbibliotheek

Wat zijn er in de kinderboek veel boeken
gekocht bij boekhandel Stevens, zowel
tijdens de schrijversdag als in de winkel. 

Op dit moment hebben we al zo'n 300 euro
welke we mogen besteden aan boeken bij
Boekhandel Stevens door uw aankopen.
Hartelijk dank daarvoor!

U kunt nog tot en met zondag 16 oktober
boeken kopen bij Boekhandel. Laat uw
bonnetje in het laatje van Twickel gestopt
worden en u helpt onze school aan extra
budget voor de schoolbibliotheek.
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Jeanne's boekentip
Naast het Kinderboekenweekgeschenk
wordt er ieder jaar een mooi nieuw
prentenboek uitgegeven, dat je alleen in
deze periode voor de helft van de prijs
(€8,25) kunt kopen.

Door Jeanne Perdaems

Dit jaar is dat ‘Egalus’, over een egeltje dat
afrekent met de sjeestijd en met de
rommel in de natuur. Een erg gezellig
verhaal, geen opgeheven vingertjes, en
prachtig geïllustreerd door Marije Tolman.
Het wordt vast en zeker een lievelingsboek
van iedere kleuter.

Egalus van Marije
Tolman zowel te leen in
de schoolbibliotheek
als in de Openbara
Bibliotheek.

In de boekhandel kost
het boek tijdelijk: €8,25

het prentenboekgeschenk

twickel griffels en penselen
Wat een line-up hadden we op onze
schrijversdag en wat was het een gi-ga
geweldig leesfeest!

Aan het einde van het laatste bezoek
ontvingen de schrijvers een Gouden
Twickel Griffel of Penseel. En wat waren ze
blij met deze mooie prijs. Terecht natuurlijk,
want het is een mooie waardering. Hopelijk
krijgen de prijzen een mooie plek in de
werkkamer (of het atelier) van de auteurs!

Vrijdag wordt bekend welke leerling het
Gouden Twickel Penseel en de Gouden
Twickel Griffel winnen. We houden u op de
hoogte!

Dus Pieter Koolwijk kwam langs bij ons in
de klas, eerst was het volgens mij eventjes
spannend, maar daarna werd het al best
gezellig. Hij vertelde een verhaal over hoe
hij schrijver is geworden en over zijn
¨leven”.  Kort verhaal: Hij had eerst heel
veel baantjes, en dat lukte hem allemaal
niet, en toen probeerde hij een
schrijfwedstrijd ´n keertje en bam, meteen
14e zonder te oefenen. daarna begon hij
veel te oefenen bam 1e en toen dacht hij,
hmm hier mee kan ik wat. Toen is hij
schrijver geworden. Het verhaal ging niet
letterlijk zo, want anders zou het bijna een
boek worden. 

Van uw verslaggever Quin (groep 8A)
pieter koolwijk in groep 8a Verder is hij gewoon een leuke gozer en

super aardig. Hij beantwoordde de vragen
en vertelde ook over zichzelf. Ik vind zelf
dat het uurtje te snel ging zo gezellig was
het. hij had ook paar boeken mee. Hij had
een usb dingetje, en dat deed hij in het
digibord en toen stonden er plaatjes. hij
had een soort van spreekbeurt gemaakt.
maar het was wel leuk om naar te
luisteren. Dat was wel een beetje hoe het
bezoekje ging
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schrijversdag in groep 4a

We kregen hoog bezoek in de klas: Vivian
den Hollander. Van tevoren hadden alle
kinderen vragen bedacht die ze wilden
stellen. Prachtige vragen zoals: hoe wist je
dat je schrijfster wilde worden? Of: wat vind
je zelf het leukste boek dat je geschreven
hebt?
 
Tijdens het bezoek mochten de vragen
gesteld worden. Het enthousiasme was
groot. Dat enthousiasme groeide nog meer
toen de kinderen suggesties mochten doen
voor nieuwe boeken, zoals de suggestie van
Emma-Sophie: een mountainbike voor
Spekkie. Dus wie weet fietst Spekkie in het
volgende boek wel op een mooie
mountainbike!

Silvijn en Charlot mochten ook nog de
Gouden Twickel Griffel uitreiken aan Vivian
den Hollander namens de school. Dat
deden ze heel goed en Vivian was er heel
blij mee! Vivian speelde ook nog even op
haar gitaar voor de klas. Daarna zat het
bezoek aan de klas er op. Het was een
bezoek om nooit te vergeten.

mediawijsheid in groep 8b

Een berichtje via de telefoon is snel
gestuurd. Superhandig en leuk om aan
appgroepen deel te nemen! Je kunt elkaar
snel op de hoogte brengen van het laatste
nieuws, het huiswerk, een bijzondere
gebeurtenis en elkaar vermaken met de
leukste grappen. Maar wat doe je als je er
een ruzie via de app ontstaat? Of als je
binnen korte tijd zoveel berichtjes ontvangt,
zodat je de draad helemaal kwijt bent? In
de groep hebben we met elkaar besproken
wat voor iedereen de what’s niet en what’s
wel’s zijn en van daaruit zijn de goede
ideeën verwerkt tot handige afspraken,
zodat iedereen zich weer happy in de
appgroepen voelt.

kinderboekenweek 2022

In alle klassen is veel aandacht besteed aan
de Kinderboekenweek. Vrijdag sluiten we
deze week af met het matinee, maar ook na
deze week blijven we natuurlijk voorgaan
met het promoten van de meest prachtige
boeken en verhalen. 

Na de herfstvakantie starten we met de
Nationale Voorleeswedstrijd.
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tosca menten afwezig

Maandag was onze schrijversdag, een
prachtige leesdag voor alle kinderen van
Twickel.

Helaas moest Tosca Menten zich afmelden.
Zij had, vanwege fysieke klachten, eerder al
maar een beperkt programma in de
Kinderboekenweek. Trots waren we dan
ook dat Tosca onze school zeker wilde
bezoeken.

Na een theatervoorstelling op zondag
werden de klachten alleen nog maar erger,
waardoor Tosca (met pijn in het hart)
genoodzaakt was om af te melden.

Gelukkig zit er goed nieuws aan dit verhaal.
Wanneer Tosca volledig is hersteld zal zij
alsnog de groepen 6A, 6B en 7A bezoeken.
Zodra er een datum duidelijk is, laten we dit
weten.

We wensen Tosca Menten namens alle
kinderen en leerkrachten van Twickel een
goed hertsel toe.

bij ons in de straat

In de kleutergroepen hebben we de
afgelopen weken gewerkt aan het thema
'Bij ons in de straat'. We hebben geleerd
wat een straat is, dat er veel verschillende
soorten huizen zijn, hoe een straat
gebouwd wordt en tot slot hebben we met
elkaar onze eigen straat gemaakt. We
hebben eerst een ontwerp gemaakt op de
bouwplaats. We hebben de weg
geschilderd en gekeken waar alles moest
komen te staan. Daarna zijn we aan de slag
gegaan met het maken van huizen, de
school, speeltuinen, bomen, struiken,
verkeerslichten en verkeersborden. Toen
alles vastgemaakt was op de bouwplaats
was onze straat af.


