
van de directie...
Beste ouders,  
 
Nog even en dan kunnen we de
goedheiligman verwelkomen op onze school.
We kijken daar met spanning naar uit! 
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Jeanne's boekentip
Pluk en Pluis - de weg terug is een heel
grappig, mooi geïllustreerd boek voor de
onderbouw en voor sommige zelfs al wel
zelf te lezen. Een echt dik boek! 

Door Jeanne Perdaems

Over Pluis de cavia, die een heerlijk rustig
leventje heeft totdat Pluk in zijn leven komt.
Pluk is geen gewone cavia, hij is een
ninjavia. Niet bang voor de poes en hij vindt
het heerlijk om naar buiten te gaan. Dat
komt goed uit want de ring van prinses
Miski is verdwenen, gestolen?! Heeft Pluk
daar wat mee te maken? Het wordt tijd dat
Pluis in actie komt. Dit supergrappige boek
is geschreven door Mathilde Stein,
beroemd door o.a. het prentenboek ‘Bang
mannetje’.

Pluk en Pluis  van
Mathilde Stein is
te leen in zowel
onze school-
bibliotheek als de
Openbare
Bibliotheek. 

onderbouw

In de boekhandel
kost dit boek
€15,99

linda flohil
Linda is lange tijd verbonden geweest aan
Twickel als intern begeleider. Linda is
uitgevallen en inmiddels weer helemaal
hersteld. Zij heeft haar reïntegratietraject op
Het Palet gedaan en zal hier ook blijven. We
zijn blij voor Linda dat zij een fijne nieuwe
plek heeft gevonden en wensen haar heel
veel succes en werkplezier toe.  

Komt u ons helpen op de
kerstversiermiddag?

Dinsdag 

6 december



Agenda december1 december
Surprise kijkavond 

(18.30 uur)

2 december
Sint voering op school

(continurooster!)

6 december
Kerst versiermiddag

21 december
Kerstdiner(17.15 uur)

Ellis is gek op popcorn en ze neemt het iedere
dag mee naar school, voor in de pauze. Dan
beslissen de meesters en juffen dat de school
een gezonde school moet worden en popcorn
mag niet meer. De vaders van Ellis zetten de
magnetron in de schuur. Mazzel voor Ellis, nu
kan ze nog stiekem popcorn maken. Als een
maïskorrel niet gepoft is, doet ze hem, tegen
alle regels in, nogmaals in de magnetron. De
popcorn wordt reusachtig en krijgt armpjes en
beentjes. Dat is Bob, een nogal explosief
vriendje. Natuurlijk mag niemand van hem
weten, maar hem steeds verbergen geeft veel
spannende en ook hilarische momenten. Bob
heeft altijd honger en hij heeft last van
driftbuien. In deel 2 komt Dante, Ellis
buurjongen achter haar geheim. De boer van
de mais komt uit Amerika om uit te zoeken of
het waar is, wat hij heeft gehoord…een
popcorn spion. In deel 3 gaat Ellis met haar
vaders en Bob naar Amerika, want er zouden
meer mannetjes zoals Bob bestaan…Daar
krijgen ze te maken met een gemene directeur
van de popcornfabriek. En nog maar net is deel
4 uitgekomen, Bob Popcorn meesterkok. Ellis
en Dante krijgen kookles op school en Bob wil
heel graag meedoen. Hij wil een supertoetje
maken zodat Ellis en Dante de wedstrijd gaan
winnen. Voor welke problemen gaat dit lastige
mannetje nu weer zorgen?
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Jeanne's boekentip
Het wordt hoog tijd dat ik jullie ook ga
vertellen over Bob Popcorn. Een serie boeken
voor de iets geoefende lezer met
belangrijkste motto leesplezier. Daar zijn
Marijke Rinck en Martijn van der Linden
bijzonder goed in geslaagd. 

Door Jeanne Perdaems

Bob Popcorn van Marijke Rinnck
is te leen in zowel onze school-
bibliotheek als de Openbare
Bibliotheek. 

middenbouw

In de boekhandel kost dit boek
€13,99

bezoek leesconsulent
Donderdag 24 november kwam Laszlo,
onze leesconsulent, in de klas. De
kinderen herkenden hem ook van het
kinderboekenweekjournaal. Laszo vertelde
een verhaal over Anansi de spin. De platen
werden getoond in een kamishibai, dat is
een voorleeskastje. Groep 4 heeft nu een
handpopspin in de klas. De kinderen
mochten een naam bedenken, het werd
‘Dansi’. Dansi wil graag meer lezen en daar
gaat groep 4 hem bij helpen. We kregen
allerlei soorten boeken te leen zoals;
informatieboeken, gedichtenbundels en
prentenboeken. Hopelijk krijgt groep 4
Dansi met al deze verschillende soorten
boeken aan het lezen en worden de
kinderen zelf ook enthousiast!
.   
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Jeanne's boekentip
In februari 1953, volgend jaar dus 70 jaar
geleden, was er een grote overstroming
in Zeeland en West-Brabant, er stond een
hele harde storm en de windrichting
zorgde ervoor dat het water een
springvloed werd die de dijken niet tegen
konden houden.

Door Jeanne Perdaems

De dijken braken door en al het land kwam
onder water te staan. Mensen gingen zo
hoog mogelijk in huis zitten en zij hebben
daar vaak dagen moeten wachten tot er
redding kwam. In die tijd waren er geen
mobieltjes en ook de huizen waren niet
allemaal even stevig gebouwd. Liesje was
daarbij, ze was acht jaar toen en ze zat met
haar oudere zus en jonge broertje en vader
en moeder op zolder. Zij kunnen het
verhaal gelukkig allemaal nog vertellen.
Liesje’s herinneringen aan die vreselijke
dagen heeft ze aan Selma Noort verteld,
die daar dit mooie boek over heeft
gemaakt. Doordat het verhaal geschreven
is door de ogen van een achtjarige is het
voor kinderen van nu ook goed te
begrijpen en bovendien heel
indrukwekkend. Achterin het boek staat
informatie over de ramp en ook over het
deltaplan, dat ze ontwikkeld hebben zodat
zoiets nooit meer kan gebeuren. Een waar
gebeurd verhaal.

De  zee kwam door
de brievenbus van
Selma Noort is te
leen in zowel onze
schoolbibliotheek
als de Openbare
Bibliotheek. 

bovenbouw

In de boekhandel
kost het boek:
€13,99

nationale voorleeswedstrijd
De afgelopen weken zijn we in de groepen
5 t/m 8 druk geweest met de Nationale
Voorleeswedstrijd.

In eerste instantie lazen de 'voorlezers'
voor in  hun eigen groep en werd de top 3
gekozen. Deze drie kinderen gingen
vervolgens voorlezen in de parallelgroep
om te bepalen wie de groepswinnaar zou
worden.

Afgelopen week werden de finales
gehouden in de groepen 5/6 en 7/8 en
met trots kunnen we zeggen dat Dani
(groep 6B) en Sareya (groep 7A) tot
winnaars zijn bekroond. Sareya zal de
school vertegenwoordigen in de
Hoofddorpse finale. Het is nog onduidelijk
wanneer die is, maar we houden u op de
hoogte.

raadsel

Antwoord: een e-meeuw

Hoe noem je een
postduif tegenwoordig?



Sint en Piet zijn in het land en daarom is de
school helemaal omgetoverd tot één groot
‘pakjesfestijn’!

De versiermiddag was een succes,  mede
door de vele ouders die zijn komen helpen. !
Ook zijn er een aantal hulppieten heel actief
geweest en zijn er mooie (duurzame)
vlaggetjes gemaakt voor de school.
Waarvoor heel veel dank! 

van de ac
Sinterklaas en kerst

Wat is de lekkerste kruidnoot? Welke
verpakking is het aantrekkelijkst? Is de
duurste kruidnoot ook de lekkerste? Vinden
jongens en meisjes dezelfde kruidnoot
lekker? Allemaal vragen die groep 8 aan het
onderzoeken is.

De groepen 8A en 8B zijn in mixgroepjes
aan de slag gegaan. Als eerste moesten zij
een onderzoeksvraag bedenken en
vervolgens een betrouwbaar onderzoek.
Vervolgens werd het onderzoek uitgevoerd.
Aankomende donderdag worden de
resultaten gepresenteerd in de klas. Bent u
ook zo benieuwd naar de uitslagen?
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kruidnotenonderzoek groep 8

Komt u helpen op de versiermiddag
voor Kerst op dinsdagmiddag 6
december om 15.15 uur?  
Komt u helpen tijdens het kerstdiner op
woensdagavond 21 december vanaf
16.00uur? (graag aanmelden bij juf
Ester, juf Teresa of juf Joyce). 
Kent of bent u een bedrijf dat zou willen
sponsoren? Dan horen wij dat graag! Zo
kunnen wij de school volgend jaar nog
mooier versieren! 

De Sint en Pieten kunnen niet alles alleen en
daarom helpen de ouders van de AC hen en
school een beetje mee. Zo wordt er verteld
dat de kinderen van pepernoten houden,
welke cadeautjes zij leuk vinden én dat de
kinderen wachten op een Pietenmiddag én
uiteraard dat zij klaar zitten voor Sinterklaas
op 2 december.

Naast dit prachtige feest, zijn ook de
voorbereidingen voor kerst al in volle gang! 
En hierbij is alle hulp weer welkom; om er
samen een onvergetelijk feest van te
kunnen maken op school. Dus… 
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sinter-circuit
In het thema van Sinterklaas zijn de b-
groepen verschillende uitdagingen met
elkaar aangegaan. 

Groepsdoorbroken hebben de kinderen
samen aan de volgende opdrachten gewerkt:

De kinderen hebben met elkaar een
pepernotenverdeelmachine ontworpen,
waarbij overleggen, ontwerpen en
uitproberen onderdelen van het proces zijn.

Ook hebben zij een plakbandonderzoek
gedaan. De kinderen hebben
onderzoeksvragen bedacht en het
onderzoek uitgevoerd om vervolgens
conclusies te kunnen trekken. Tijdens een
tekenopdracht hebben alle kinderen een
flapboek gemaakt, waarbij tekeningen
gecombineerd worden tot verrassende
nieuwe combinaties. Het strategisch denken
werd helemaal wakker tijdens de
schaaksessies.

bosdag
Met de groepen 1/2 zijn we naar het bos
gegaan. We hebben een speurtocht gedaan
waarin we verschillende opdrachten
moesten doen: op zoek naar
spinnenwebben, bladeren op volgorde
leggen van groot naar klein, de onderkant
van paddenstoelen bekijken en nog veel
meer. Nadat we alle opdrachten gedaan
hadden, gingen we naar de kinderboerderij.
Daar hebben we gekeken naar de dieren en
gespeeld in de speeltuin. 
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Rommelpiet was langs gekomen op
school. We konden niet naar binnen want
de deur was geblokkeerd. Toen gingen we
zingen en mochten we naar binnen.

Er was heel veel rommel maar geen
lekkers. Toen de klas weer netjes was
vertelde juf dat rommelpiet vast zelf het
lekkers had opgegeten. Toen werd de juf
gebeld door postbode Gerd, dat er een
laatste zak met cadeautjes werd vermist.

Om hem te helpen moesten we allerlei
opdrachten maken. En bij elke goed
opgeloste opdracht kregen we een code.
uiteindelijk konden we, met alle cijfers, de
lengte en breedtegraad invullen. Er kwam
uit dat die zak per ongeluk in paleis ‘t Loo
was bezorgd. Postbode Gerd was erg blij
dat de zak weer terecht was en had, als
dank, wat lekkers voor ons afgeleverd bij
juf Monica. 

En dat was het doei!!!

Van uw razende reporters Timo, Ilias, Misha en Victoria
(groep 4/5)

het mystierie van de verdwenen zak

heel twickel bakt
In november was het, na een uitgebreide
voorbereiding van Livia en Tess uit groep 8,
eindelijk zover! Kinderen vanaf groep 4
konden zich aanmelden voor de
bakwedstrijd op Twickel. Op
maandagochtend liep de school vol met 37
Twickelbakkers met allerlei lekkere en
bijzondere baksels. Na de eerste ronde
bleven er 10 taarten over die geproefd en
bewonderd werden door de jury. Er werd
gelet op smaak, structuur en hoe mooi de
taart was versierd. Dat was een moeilijke
klus. Ayden uit groep 7 heeft de
HeelTwickelBakt- prijs van 2022 gewonnen.


