
van de directie...
Beste ouders,  
 
De school is alweer helemaal in stijl voor het
Sinterklaasfeest. Alle ouders die hier hun
bijdragen aan hebben geleverd, hartelijk
dank! 
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Jeanne's boekentip
Met de komst van Sinterklaas kunnen we
ook weer al onze mooie Sint verhalen
tevoorschijn halen. Er is een mooie
herdruk verschenen van het prentenboek
‘de kleren van Sinterklaas’ van Paul
Biegel. In 2008 al verschenen, postuum,
en inmiddels een echte klassieker.

Door Jeanne Perdaems

Anouk vindt in huis een koffer met de
kleren van de Sint….en ze weet het zeker,
Sinterklaas komt bij haar thuis logeren. Ze
vertelt het trots op school, want waar zijn
kleren zijn, zal Sint ook komen..Een warm
verhaal met een leuke kwinkslag. Mooi
geïllustreerd door Sanne te Loo. Over
mooie illustraties gesproken, Mark Janssen
die op de schrijversdag was, maakte het
prachtige boek ‘Sinterklaasliedjes’. Ook een
echte aanrader.

De kleren van
Sinterklaas  van
Paul Biegel is te
leen in zowel
onze school-
bibliotheek als
de Openbare
Bibliotheek. 

onderbouw

In de boekhandel
kost dit boek
€15,99

buitendeuren
Zoals u gemerkt heeft hebben we het beslag
van de deuren laten vervangen. Hierdoor is
het niet meer mogelijk om zomaar de school
binnen te lopen. We hebben dit gedaan om
de veiligheid en het gevoel van veiligheid te
vergroten voor ouders, kinderen en
leerkrachten. We lopen hier en daar nog
tegen wat praktische bezwaren aan, maar dat
gaan we met elkaar wel oplossen. Mocht u
een keer wat later zijn kunt u altijd aanbellen
bij de hoofdingang.  

groep 3
Helaas gaat het niet goed met juf Laura, zij
heeft meer rust nodig en is nu volledig thuis
waar zij zich kan richten op herstel. We
wensen juf Laura heel veel sterkte en houden
contact. Voor de kinderen betekent dit een
wisseling van leerkrachten. Op dit moment
hebben we op maandag juf Kim, op dinsdag
en woensdag juf Caroline en op donderdag
en vrijdag juf Jessie. We realiseren ons dat dit
geen ideaal rooster is. Met het huidige
lerarentekort is dit een bijzonder lastige
situatie. We blijven op zoek naar een betere
oplossing.  



Nik lijkt een gewone jongen maar eigenlijk is hij
grapman. Hij denkt dat hij fantastische grappen
kan vertellen, en steeds als hij in de problemen
komt, probeert hij zich er met een grap uit te
redden. Maar meester Nietje heeft nul gevoel
voor humor….De cartoons van Kees de Boer
zijn soms hilarisch. Extra leuk voor kinderen die
van striptekenen houden, want achterin wordt
je uitgedaagd om zelf aan de gang te gaan.
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Jeanne's boekentip
Van het duo Tjibbe Veldkamp en Kees de
Boer is de leuke nieuwe serie ‘Grapman’.
Jullie kennen ze al van de serie ‘Agent en
Boef’ en vele grappige prentenboeken zoals
‘Tim op de tegels’. Het eerste deel heet ‘Held
met humor’. 

Door Jeanne Perdaems

Grapjas,  held met
humor van Tjibbe
Veldkamp is te leen
in zowel onze school-
bibliotheek als de
Openbare
Bibliotheek. 

middenbouw

In de boekhandel
kost dit boek €8,99

kleutergroep
De uitval van juf Laura heeft gevolgen voor
de kleutergroep van juf Saskia, Doordat juf
Caroline nu op dinsdag en woensdag in
groep 3 staat kan zij niet meer op de dinsdag
in de groep van juf Saskia staan. Juf Kim zal
dit voorlopig waarnemen. Daarmee is juf Kim
Marcella, onze inval leerkracht, op maandag
en dinsdag op Twickel.  

Agenda nov-dec25 november
Studiedag

1 december
Surprise kijkavond

2 december
Sinterklaas viering

6 december
Kerst versiermiddag

gratis lid van de bieb

Gratis e-books en luisterboeken lenen
bij de online Bibliotheek.
Gratis digitale prentenboeken bekijken
bij Bereslim.
Gratis voorleesfilmpjes bekijken bij de
Voorleeshoek/Reading Corner.
Gratis gebruikmaken van Yoleo om
thuis zelfstandig lezen te oefenen. 
Gratis gebruikmaken van Junior
Einstein om verschillende
schoolvakken te oefenen.

Is uw kind nog niet lid van de bibliotheek?
Ga naar de website van de Bibliotheek
Haarlemmermeer om het gratis
lidmaatschap af te sluiten voor uw kind.

Als jeugdlid van de bibliotheek kan uw
kind:

Van de Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer

mooie opbrengst schoolbieb
Tijdens de Kinderboekenweek hebben ouders
van Twickel massaal mooie boeken gekocht bij
boekhandel Stevens en het bonnetje in 'ons'
laatje gedaan. Hierdoor kunnen we €278,48
extra besteden voor boeken voor onze
schoolbibliotheek.

We willen ouders die hun bonnetje hebben
gedoneerd voor onze school hier hartelijk voor
bedanken!
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Jeanne's boekentip
Annet Huizing kreeg onlangs de Thea
Beckmanprijs 2022 voor haar boek ‘het
Pungelhuis’.

Door Jeanne Perdaems

Ole hoort dat de vader van zijn vader, zijn
opa dus, is overleden. Ole dacht dat hij al
heel lang dood was en vraagt zijn vader
ernaar. De vader van Ole had, door wat er
in zijn jeugd gebeurd was, al heel lang geen
contact meer met zijn vader. Meer kon hij
Ole daarover niet vertellen…ze erven het
huis-het Pungelhuis- van opa, maar ook zijn
schulden. Het huis is niet zo makkelijk te
verkopen, en Ole’s ouders besluiten dan
maar hun eigen huis te verkopen en tijdelijk
in het Pungelhuis te gaan wonen. Zo krijgt
Ole ook de kans om onderzoek te doen
naar het verleden van opa. Hij wordt
daarbij geholpen door een Pools
klasgenootje Anna, die altijd bij Ole
huiswerk komt maken. Hij hoort ook in het
dorp van alles over zijn opa. Dat verhaal is
behoorlijk spannend en erg interessant.
Het gaat nl. over de botersmokkel van
Nederland naar België. Geheime en
gevaarlijke acties, waarbij ook weleens
iemand om kwam. Stukje bij beetje komen
die twee meer te weten en ze gaan ook
beter begrijpen waarom Ole’s vader niet
makkelijk kan praten over dat verleden.
Voor een groot gedeelte is dit een
waargebeurd verhaal, waarover de
schrijfster een extra hoofdstuk heeft
toegevoegd. Een terechte prijswinnaar!

Het  pungelhuis van Annet
Huizing is te leen in zowel
onze schoolbibliotheek als
de Openbare Bibliotheek. 

bovenbouw

In de boekhandel kost het
boek: €15,99

Iedereen kreeg een yoghurtbeker, heel
veel strookjes witte stof en behangplaksel.
Je gaat over de strookjes stof
behangplaksel strijken, het strookje moet
helemaal doorzichtig wit zijn. Daarna leg je
de strookjes over de beker heen. Wel drie
lagen dik. Het duurt drie of vier dagen om
te drogen. Daarna haalden we de bekers
eraf.
\
De ouders gingen een gaatje boren en
daarna hebben we er een gezicht op
getekend met stiften.

Na het gezichtje tekenen, maak je een
klein knipje, met je schaar onderin de stof
en dan scheur je het reepje stof tot
ongeveer zijn middel. 

Als je klaar bent doe je het lichtje door het
gat in het hoofd van je lampion en je bent
klaar voor Sint maarten!

Van uw razende reporters Victoria en Georg (groep 4/5)
lampion maken in groep 4/5


