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De eerste digitale nieuwsbrief
In de vorige Ontwickelingen heeft u kunnen lezen dat onze nieuwsbrief vanaf nu via de mail naar
u, ouders, gestuurd wordt. Dit is ook het geval met (de meeste) brieven die voor u bestemd zijn.
Dit alles om het papierverbruik op Twickel te verminderen.
Het is belangrijk dat leerkrachten en directie op de hoogte blijven van uw juiste mailadres(sen).
Wij hebben het liefst uw prive mailadres, omdat we soms een terugmelding krijgen i.v.m.
afwezigheid als u uw werk mailadres hebt opgegeven.

Voorleestips
Dat wij lezen en ook voorlezen heel belangrijk vinden op Twickel zult u wellicht wel begrepen
hebben. Zeker na het bezoek van kinderboekenschrijver Jacques Vriens die in oktober vorig jaar
bij ons op bezoek is geweest.
Wij geven u daarom graag enkele voorleestips:

Boekentip voor groep 1-2

Agent en Boef en het boefvangfeest.
Het vijfde deel in de bekroonde reeks over Agent en Boef.

Agent is jarig. Hij wilt graag feest vieren, maar eerst moet hij Boef vangen.
Boef trakteert hem op een speurtocht vol boevenstreken.
Een super grappig boek binnen het thema van de kinderboekenweek: Feest!

Boekentip voor groep 3 t/m 5

Hond weet alles en Wolf niets.

Sylvia Vanden Heede – 2014
Hond denkt dat Wolf niet zo goed kan lezen. Natuurlijk wil Wolf graag laten zien dat Hond het
niet bij het juiste eind heeft en laat graag horen wat hij allemaal al weet. Of zijn informatie
klopt?
Een dik boek voor leergierige kinderen, met weetjes over dino’s, mummies, de maan en raketten
en nog veel meer!
Naast het verhaal over Hond en Wolf, dat geschreven is op M3 niveau, staan er veel
weetjes in het boek. Zo kunt u voorlezen hoe een mummie gemaakt wordt en hoe
dino’s leefden.
De informatie- teksten zijn op een hoger niveau geschreven. Naast de informatie,
staan er ook ‘ doetjes’ en ‘ watjes’ in het boek.
Een prachtig geïllustreerd boek, geschikt voor kinderen van groep 3 tot en met 5,
waarvan u samen met uw kind kunt genieten!
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Boekentip voor groep 6 t/m 8

Dummie de mummie en de ster Thoeban

We hebben er even op moeten wachten, maar vanaf volgende week ligt het zesde
deel van Dummie de mummie in de boekhandel. Natuurlijk zal Dummie ook in dit deel
weer een geweldig avontuur beleven met zijn grote vriend Goos. Het boek zal ook dit
keer weer geregeld een lach op het gezicht toveren.
Het is echt een Tosca Menten maand, want in de herfstvakantie komt Dummie de mummie
in de bioscoop! De filmeditie van het eerste deel is inmiddels te koop in de boekhandel. Uiteraard
speelt schrijfster Tosca Menten zelf ook een rol in de film.
Leuk detail. Op onze schrijversdag van 27 januari is Tosca Menten ook (weer) van de partij!

Kinderboekenweek 2014 ‘Lang zul je lezen’
Van woensdag 1 oktober t/m zondag 12 oktober is het weer Kinderboekenweek. In deze week
staat het kinderboek centraal. Wanneer u in deze week een kinderboek koopt, ontvangt u gratis
het Kinderboekenweekgeschenk erbij.
Dit jaar is het geschenk geschreven door Harm de Jonge en heet Zestig Spiegels. Ook is er weer
een speciaal prentenboek voor de jongere kinderen. Voor maar €6,95 is het prentenboek Fabians
Feest van Marit Törnqvist te koop bij de boekhandel.
Ieder jaar organiseert Het Cultuurgebouw in samenwerking met Boekhandel Stevens het
Kinderboekenfeest. Dit jaar zal dit plaatsvinden op zondag 5
oktober. Hier is de Mees Kees Show van Mirjam Oldenhave te zien
en kunnen de kinderen workshops volgen bij Jozua Douglas (o.a.
bekend van De verschrikkelijke badmeester ), Harmen van
Straaten (o.a. bekend van Super Jan), Arnoud Wierstra (o.a.
bekend van Feest!) en Mireille Geus (o.a. bekend van Big).
Daarnaast worden er ook workshops aangeboden door Pier-K en
Mad Science.
Wil je naar het Kinderboekenfeest? Op www.hetcultuurgebouw.nl kunt u kaartjes kopen voor
€12,50.

Registreren op onze website
Het komt regelmatig voor dat u vanuit de klas van uw kind een brief
mee krijgt. U kunt u registreren op onze website om nieuwsbrieven
en andere updates vanuit de klas in uw mailbox te ontvangen. Dit doet
u door het registratieformulier op de website in te vullen.

De sportdagen
De sportdag voor de groepen 1-2 en voor de groepen 3 t/m 8 was weer een groot succes. Niet
alleen door het prachtige nazomerweer, maar ook omdat we weer veel hulp van ouders mochten
ontvangen.

Vanuit de Medezeggenschapraad
De aanmeldingsperiode voor MR kandidaten is verlopen en tot op heden heeft slechts één
kandidaat MR lid zich aangemeld. De procedure schrijft voor dat deze kandidaat automatisch als
MR lid wordt voorgedragen. Daarom verwelkomen we dhr. Chiel Vinke als nieuw MR lid.
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In het dagelijks leven is Chiel Controller Kwaliteit & Financiën bij het Regionaal Expertise
Centrum. Dit instituut begeleidt kinderen, ouders en docenten bij gedragsproblematiek. Vooral
de veranderde wetgeving en inrichting van Passend Onderwijs heeft Chiel’s directe interesse.
Daarom denkt de MR dat Chiel, met zijn achtergrond, kennis en ervaring een goede bijdrage kan
leveren aan de MR op Twickel. We wensen Chiel hiermee veel succes.
Voor de tweede vacature schrijven we opnieuw een verkiezing uit.
Bent u een enthousiaste ouder met interesse in schoolbeleid, implementatie en uitvoering
daarvan en heeft u tijd en zin om 6x per jaar hierover te vergaderen en mee te praten? Zo ja,
kunt u zich hiervoor aanmelden door een mail (met pasfoto en onderbouwing) te sturen aan
mr@obstwickel.eu. De inschrijvingsperiode duurt t/m vrijdag 26 september aanstaande. De week
daarop krijgen de kinderen een kandidaat-lijst en stembiljet mee en de 2e week van oktober zal
er een verkiezing worden gehouden. Meer informatie hierover volgt nog. We vertrouwen op
nieuwe aanmeldingen.
Namens de MR Twickel
Esther Burry

Algemene ouderavond
Elk schooljaar, aan het begin van oktober, organiseren de Ouderraad en de
Medezeggenschapraad in overleg met de directie een algemene ouderavond. Deze avond staat
gepland op dinsdag 30 september. De Ouderraad en medezeggenschapraad stellen die avond hun
nieuwe leden voor en vertellen kort wat hun taken binnen school zijn. Op deze avond wordt ook
altijd de begroting van de Ouderraad vastgesteld en de ouderbijdrage voor dit schooljaar.
Ter voorbereiding op de Algemene Ouderavond zullen, vanaf volgende week woensdag 24
september) de jaarverslagen op de website geplaatst worden en ook de nieuwe begroting van de
Ouderraad.
De avond start om 20.00 uur. Het eerste half uur zal worden ingevuld door de Ouderraad en de
Medezeggenschapraad. Daarna is er een spreker uitgenodigd van de Vereniging Openbaar
Onderwijs. Zij zal u informeren over pestgedrag op school en met u in gesprek gaan over hoe er
met pestgedrag kan worden omgegaan. Voor deze avond krijgt u volgende week een uitnodiging.
Wij hopen dat veel ouders de Algemene Ouderavond zullen bezoeken.

Kinderpostzegels
Woensdag 24 september start de Kinderpostzegelactie 2014. De kinderen
van de groepen 7 en 8 van Twickel mogen aan deze actie mee doen.

Agenda:
Wo. 24 sept.
Di. 30 sept.
Wo. 1 okt.
Do. 8 okt.
Vr. 10 okt.

Di. 21 okt.

:
:
:
:
:
:
:
:
:

start Kinderpostzegelactie groepen 7 en 8
20.00 uur Algemene Ouderavond
Start Kinderboekenweek
10-minutengesprekken groep 1-2
10-minutengesprekken groep 1-2
Afsluiting Kinderboekenweek
Speelgoedmiddag groepen 1-2
15.00 uur Start herfstvakantie
Eerste schooldag na de herfstvakantie
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