
van de directie...
Beste ouders,  
 
We zijn weer fris gestart na de herfstvakantie.
Nu op naar de grote feesten van het jaar,
Sinterklaas en Kerst. In deze nieuwsbrief zal
de activiteitencommissie zich aan u
voorstellen die juist in deze grote feesten
veel tijd en energie steekt.  
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Jeanne's boekentip
Voor de onderbouw heb ik een mooi
nieuw prentenboek uitgezocht ‘Help! een
verrassing’.

Door Jeanne Perdaems

Suusje Eekhoorn heeft een verrassing voor
August de Vos, maar August maakt zich
zorgen. Suusje houdt van wilde dingen en
ze heeft rare streken. Vos houdt juist van
rustige dingen. Snel verstopt hij zich, maar
Suusje heeft hem door…Wat zou Suus van
plan zijn? Komt het wel goed? Een zeer
geslaagd eerste prentenboek van Miriam
Bos!

Help! Een
verrassing  van
Miriam Bos is te
leen in zowel
onze school-
bibliotheek als
de Openbare
Bibliotheek. 

onderbouw

In de boekhandel
kost dit boek
€14,99

de groepen 6
De leerlingen en de ouders weten het al, er
gaat iets veranderen in de beide groepen 6.
Het gaat heel goed met juf Rachel, zij gaat
dan ook weer re-integreren in de groep. Dat
betekent dat zij geleidelijk het stokje zal gaan
overnemen van juf Janice. Juf Janice zal op
haar beurt weer het stokje overnemen van
Juf Daniëlle en juf Gerlinda. We zijn juf
Gerlinda en Daniëlle dankbaar voor de inzet
die zij gepleegd hebben en blij dat de we
weer een structurele oplossing hebben
gevonden. Voor kinderen, ouders en
leerkrachten is een overstap nooit echt leuk,
maar we hebben er vertrouwen dat we
hiermee een structurele en duurzame
oplossing kunnen bieden. Het proces zal
geleidelijk verlopen en er is ruimte
ingebouwd voor overdracht en inwerken.  

nationale voorleeswedstrijd
De komende weken staan in het teken van
de voorleeswedstrijd. In alle klassen kunnen
kinderen weer meedoen aan de
voorleeswedstrijd.  

heel twickel bakt
Op maandag 14 november staat “”Heel
Twickel bakt” op het programma. We zijn
benieuwd naar al die mooie en lekkere
baksels. Er is een passende prijs voor de
winnaar!  



Agenda november11 november
Sint Maarten

12 november
Landelijke intocht 

Sinterklaas
14 november

Sint versiermiddag

25 november Studiedag

Het verhaal speelt zich af op de
Wintersteinschool. De klas heeft een nieuwe
juf, Miss Cornfield en er is ook een nieuw
meisje in de klas gekomen, Ida. Op haar vorige
school was zij de beste van de klas en dat wil ze
nu weer worden. Ze wordt al de eerste dag
gepest door 3 vriendinnen, die bij haar in de
klas zitten. Ze gaat naast Benni zitten, ook hij
heeft het moeilijk in de klas, ze noemen hem
de slome. Al de tweede dag introduceert de juf
een man met een grote bus, Mortimer
Morrison. Op de bus staat met grote letters de
magische dierenwinkel. Die letters kunnen
alleen de kinderen in de klas lezen. Deze
Mortimer zoekt voor ieder kind in de klas, die
dat nodig heeft, een magisch dier. Alleen het
kind kan met het dier spreken, voor de
buitenwereld is het een knuffel. Het blijft een
vriend voor het leven. Wie zal de eerste dieren
krijgen en wat verandert er dan in de klas? Ook
in de school gebeuren vreemde zaken…
mysterie van de stinkbommen..wie zit daar
achter? En dan is er nog de wedstrijd met de
Danteschool, wie gaat die winnen en wat doet
meneer Morrison bij die wedstrijd met zijn
grote bus? Een boek met humor, spanning en
avontuur, over vriendschap en magie.
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Jeanne's boekentip
De serie ‘de school van de magische dieren’
van Margot Auer telt al vijf delen en ook deel
6 is al aangekondigd. De serie is mooi
vormgegeven en je kunt het al voorlezen
vanaf 7 jaar. Veel kinderen in groep 5 en 6
gaven aan ze zelf te willen lezen. 

Door Jeanne Perdaems

De school van magische dieren van
Margot Auer is te leen in zowel
onze school-bibliotheek als de
Openbare Bibliotheek. 

middenbouw

In de boekhandel kost dit boek
€13,99

hackshield
De kinderen van groep 7B hebben de
vrijdag voor de vakantie mee mogen doen
aan het Hackshield evenement. Bij dit
evenement leren de kinderen door middel
van een game om te gaan met een
onveilige internetsituatie. We werden met
een bus opgehaald van school waarna we
in het AFAS theater in Leusden werden
getrakteerd op een spelshow onder
leiding van Janouk van het Klokhuis. In de
pauze konden de kinderen zelf allerlei
games en activiteiten doen om nog meer
te weten te komen over de veiligheid van
het internet. De afdeling cybercrime van
de politie in Nederland en België was
aanwezig alsook de ambassadeur van de
Nederlandse Antillen. De kinderen hebben
genoten en zijn een stuk wijzer geworden.   
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Jeanne's boekentip
Met de gi-ga-groene boekenweek hebben
we al veel leuke boeken over planten
voorbij zien komen, maar nu pas heb ik
ruimte om aandacht te vragen voor het
boek ‘Supergroen’ van Thijs Goverde.
Voor mij de verrassing van de
boekenweek. Thijs schrijft doorgaans
spannende boeken over heksen,
tovenaars, ridders en dieven. Hij staat
ook regelmatig, verkleed als een echte
ridder, verhalen op een podium te
vertellen en niet onverdienstelijk. 

Door Jeanne Perdaems

Toen hij veertig werd, wilde hij een bos
voor zichzelf, een voedselbos met bomen
en planten waar hij geld mee kan verdienen
dus appelbomen, notenbomen enz. Er
moet heel veel werk verzet worden voordat
hij ervan kan eten. Over de
werkzaamheden en over de planten die er
al in stonden(onkruid dus meestal) en die
hij er geplant heeft, heeft hij hele gezellige,
vaak ook hele grappige verhaaltjes
geschreven. De ondertitel van het boek
heet niet voor niks ‘Helden en schurken van
het voedselbos’. Het zijn in totaal 26
verhaaltjes, hij schrijft ze in vraag- en
antwoord stijl, en ze zijn door elkaar te
lezen. In drie bladzijden wordt uitgelegd
wat stikstof is en waarom teveel stikstof
een probleem kan zijn. Of hoe het kan dat
jij blauwe ogen hebt en jouw beide ouders
bruin…ook dat legt hij uit en ook nog op
een heel grappige manier. En wie is nou de
allergrootste schurk… Dat is de distel! Vanaf
tien jaar.

Supergroen van Thijs Goverde
is te leen in zowel onze
schoolbibliotheek als de
Openbare Bibliotheek. 

bovenbouw

In de boekhandel kost het
boek: €15,99

groep 7
Juf Lindsay is weer vol energie gestart na
haar zwangerschapsverlof. Fijn dat zij weer
aan boord is. Gelukkig mag juf Jessie nog
even bij ons blijven, zodat we de warme
overdracht gemakkelijk kunnen realiseren.  

hockeytoernooi
Dit jaar deden diverse groepen van
Twickel mee aan het hockeytoernooi bij De
Reigers.

De meiden van groep 5 wisten alle
wedstrijden te winnen, maar het
allerbelangrijkste was natuurlijk dat er
ontzettend veel plezier werd beleefd met
elkaar.

Er komen nog flink wat schooltoernooien
aan en we hopen dat de kinderen hier
weer lekker een meedoen en net zoveel
plezier in gaan beleven.

raadsel

Antwoord: een schaduw

Ik besta alleen als er licht
is, maar verdwijn als er
licht op me komt. Wat
ben ik?



Lana (moeder van Anton uit groep 1/2A)
Ghita (moeder van Liv uit groep 3)
Brigitte (moeder van Quinty uit groep 3)
Esmée (moeder van Imke uit groep 3)
Charlotte (moeder van Owen en Finn uit groep 3)
Yixiu (moeder van Alice uit groep 6B)
Jamila (moeder van Lounès uit groep 6B)

De Activiteiten Commissie is een belangrijke commissie die ondersteunt bij de verschillende
festiviteiten op school. In deze nieuwsbrief willen we u graag laten weten wie er in de AC zitten
en vertellen we u (in dichtvorm!) wat we allemaal doen.

De AC bestaat uit:

De voorbereidingen voor de grote feesten zijn al in volle gang,
Wij pakken alles op voor een mooi feest, nee wij zijn niet bang.
Wel zijn wij een klein clubje nu en kunnen het niet allemaal alleen,
Daarom een oproep aan andere vaders en moeders, ja, aan iedereen.
Om ons te helpen met de leuke activiteiten voor elk kind,
Zodat elk feest mooier wordt, Pasen, Kerst en Sint.
Maar ook schoolreisjes, musicals, sportdag en andere activiteiten,
Kunnen wij op uw hulp rekenen bij alle festiviteiten?

Mocht u willen helpen dan kunt u contact met ons opnemen, door een berichtje te sturen
naar ac.twickel@sopoh.nl of spreek ons gerust aan op het schoolplein.

van de ac
even voorstellen...

Finn hield zijn spreekbeurt over graffiti.
Naast een heel interessant verhaal over de
geschiedenis van deze kunstvorm, de
materialen die er voor nodig zijn en
natuurlijk het illegale karakter, mochten de
kinderen na de spreekbeurt zelf proberen
graffiti te spuiten.

Op het plein zette de kinderen met
krijtspuitbussen hun naam neer. Dat bleek
best nog lastig te zijn.

Leuke spreekbeurt Finn, we hebben er van
genoten!
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graffiti in groep 8a
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herfst in groep 5
Speelplezier in de herfst! Van de afgevallen
blaadjes maakten de kinderen een leuk
labyrint!! 

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

groep 3 maakt lampionnen
In groep 3 zijn de kinderen tijdens de
creatieve-momenten druk bezig met het
maken van hun lampion. Dit jaar maken ze
een speciale leeslampion. Elk blad is
voorzien van een aantal letters. De
kinderen kijken nu al uit naar de
Sintmaarten optocht van groep 1 t/m 4 op
school en om straks met hun mooie,
zelfgemaakte lampion langs de deuren te
gaan. 

naar de brievenbus
Voor Taal zijn we bezig met het thema
‘Onderweg’. In één van de lessen tijdens
dit thema leren we hoe je een adres
schrijft en welke route een kaart aflegt
voordat deze bezorgd wordt. Deze les kan
je gewoon in het boek maken… maar wat
is er nou leuker dan een echte kaart
schrijven? Dat deden we dus! Iedereen
schreef een kaart die naar het eigen adres
verstuurd mocht worden. Voor papa,
mama, broer(tje), zus(je), enz. Toen de
kaart geschreven was, moest het adres op
de envelop worden geschreven. Daarna
ook nog een postzegel erop (sommige
moesten zelfs gelikt worden, getsie 😉 ).
Met de hele klas liepen we naar de
brievenbus om onze kaarten te posten.
We hopen dat alle kaarten goed zijn
aangekomen!


