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Herfstvakantie tot dinsdag 21 oktober – inloop met koffie/thee
Vandaag is de herfstvakantie begonnen. De kinderen hebben vrij tot en met maandag 20
oktober. Als u uw kind op dinsdag 21 oktober ’s morgens brengt staat de koffie en thee klaar in
ons hoofdgebouw. U, ouders, hebt dan de mogelijkheid om even bij te praten met andere ouders
en/of Jennifer en Mardine

Kijkavond
Op dinsdagavond 21 oktober, de eerste schooldag na de herfstvakantie, kunt u tijdens de
kijkavond een kijkje te nemen in de klas van uw kind(eren). Om 18:30 uur zijn de leerkrachten
aanwezig om u, de kinderen, grootouders te ontvangen.

Kinderboekenweek en de Nationale Voorleeswedstrijd
Op woensdag 1 oktober hebben we met alle kinderen op een feestelijke manier
de kinderboekenweek geopend. We hebben er op Twickel voor gekozen om de
Nationale Voorleeswedstrijd in de kinderboekenweek te organiseren.
Donderdagmiddag 9 oktober, tijdens de matinee van de groepen 5 t/m 8, vond
onze finale plaats van de Nationale Voorleeswedstrijd.
We hebben op Twickel heel veel voorleestalent, maar de winnaars zijn
uiteindelijk geworden:
Uit de groepen 5 en 6: Britt (groep 6/7)
Uit de groepen 7 en 8: Nonna (groep 7)
Nonna mag nu mee gaan doen met de Nationale Voorleeswedstrijd voor de
scholen binnen Hoofddorp. Deze ronde zal plaatsvinden in de periode januari – half maart 2015.

Oudertevredenheidspeiling
Op Twickel gaan wij regelmatig met elkaar in gesprek over ons onderwijs. Dit vanuit de vraag:
‘Doen we de goede dingen en doen we dit goed?’ Zijn we tevreden, of vinden we dat er zaken
anders / beter kunnen. Ook van u, ouders, willen we graag weten of u tevreden bent over de
school van uw kind.
Na
de
herfstvakantie
krijgt
u
de
mogelijkheid
om
een
oudertevredenheidspeiling in te vullen. Wij hopen dat elke ouder de
vragenlijst invult. Het invullen van de vragenlijst kost u niet meer dan 15 tot
20 minuten. De vragenlijst moet wel in één keer ingevuld worden!
 U krijgt in de week van 21 oktober een e-mail waarin een
gebruikersnaam en een wachtwoord staan. U kunt dan nog geen
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vragenlijst invullen.
Hierna krijgt u een e-mail waarin aangegeven staat dat u de vragenlijst in kunt vullen.
Ook de sluitingsdatum staat vermeld in deze e-mail.
 Om de vragenlijst in te kunnen vullen moet u inloggen. Hiervoor heeft u de
gebruikersnaam en het wachtwoord nodig welke u in de eerste mail heeft gekregen.
 Na het inloggen krijgt u de vragenlijst (oudertevredenheidspeiling) welke u aan kunt
klikken en vervolgens in kunt vullen.
 De vragenlijst moet in één keer ingevuld worden. Tussentijds opslaan is niet mogelijk.
 U kunt bij de vragen ook opmerkingen maken. De opmerkingen worden niet gekoppeld aan
de vragen. Daar waar nodig dient u dus te verwijzen naar de vraag.
 De oudertevredenheidspeiling is anoniem, ook de opmerkingen.
Als u in de week van 21 oktober geen mail heeft ontvangen, dan kan het zijn dan de mail in uw
SPAM-box terecht is gekomen. Is dit niet het geval, neemt u dan even contact op met school.
De uitslag van de oudertevredenheidspeiling en de daaruit voortvloeiende actiepunten zullen via
de Ontwickelingen naar u gecommuniceerd worden.
Een uitgebreide brief over de oudertevredenheidspeiling vindt u als bijlage bij de mail waarbij
ook deze Ontwickelingen is verstuurd naar u.


Boekentip voor groep 1‐2
Hennie de heks viert feest (Valerie Thomas)

Hennie is jarig…op vrijdag de dertiende! O, o, als dat maar goed gaat!...

Boekentip voor groep 3/4
De hele erge Ellie en nare Nellie – Rindert Kromhout

Wat is de verschrikkelijkste tweeling van het land? Niet te geloven hoe gemeen als
die twee zijn…. (een boek om voor te lezen, maar ook om zelf te lezen)

Boekentip voor groep 4/5
Feest voor de Krukkenclub (Leny van Grootel)

Ninkie kruk is bijna jarig. Ze verheugt zich erg op haar feestje. Opa Kruk zal pannenkoeken
bakken en de zeven leukste kinderen van de klas zijn uitgenodigd. Dit moet wel een geweldige dag
worden….

Boekentip voor groep 6 t/m 8
De waanzinnige boomhut van 39 verdiepingen (Andy Griffiths)
Als je dacht dat de boomhut niet nóg hoger kon, dan heb je het goed mis…….

Registreren op onze website (reminder)
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.
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Vanuit de Medezeggenschapraad
Beste ouders, met veel genoegen kunnen we u melden dat we een derde MR lid verwelkomen in de
oudergeleding, dhr. Ronald van den Berg. Omdat het aantal kandidaten dat zich in de tweede
inschrijvingsperiode heeft aangemeld gelijk is aan het aantal vacatures voor ouderparticipatie,
wordt Ronald zonder verkiezingen, automatisch per direct aangesteld als MR lid.
In het dagelijks leven is Ronald directeur bij een IT bedrijf dat software ontwikkelt voor de
verzekeringsbranche. Zijn dochter Madelief zit bij juf Linda in groep 1-2. Zijn zoon Mees is nog
net geen jaar oud. Vanuit de MR verwelkomen we Ronald en wensen hem veel succes.
Namens de MR Twickel
Inge Bootsma, voorzitter

Als uw kind ziek is…
Als uw kind ziek is, of om een andere reden niet naar school kan (of iets later komt), wilt u dan
tussen 08:00 en 08:15 uur naar school bellen om dit te melden (023-5654960). Wij zijn dan met
het hele team in het hoofdgebouw en kunnen dit dan direct aan de betreffende leerkracht(en)
doorgeven.

Twickel beachvolleybaltoernooi
Op
vrijdag
31
oktober
staat
ons
jaarlijkse
Twickel
beachvolleybaltoernooi gepland. Direct na de herfstvakantie kunt u zich,
persoonlijk of met een ouderteam, aanmelden. Vanaf 21 oktober zal er op
de deur van de klassen een intekenlijst hangen.

Schoenmaatjes
Dit jaar zullen wij op Twickel weer mee doen met de actie Schoenmaatjes. In deze onrustige tijd
stromen de vluchtelingenkampen weer vol en willen wij vanuit onze school kinderen die in een hele
nare situatie moeten leven een onvergetelijk cadeau bezorgen.
Als u er voor kiest om met uw kind de actie Schoenmaatjes te steunen, dan vult u met uw kind
een schoenendoos met schoolspulletjes, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes. Na
de herfstvakantie krijgt u meer informatie over de actie.
Wilt u meedoen, dan is het wellicht handig om alvast een schoenendoos te reserveren. Als er nog
voldoende op voorraad is zal onze schoolleverancier Heutink zorgen voor een aantal lege
schoenendozen op school.

Agenda:
Vr. 10 okt.
Di. 21 okt.

Ma. 27 okt.
Vr. 31 okt.

: start herfstvakantie
: alle kinderen weer naar school
: ouders ontvangen een e-mail over de oudertevredenheidspeiling
: 18:30 – 19:30 uur kijkavond in alle groepen
: 20:00 uur OR vergadering
: 20:00 uur Twickel beachvolleybaltoernooi

Voor alle kinderen en ouders van Twickel
Een hele fijne herfstvakantie!
Het team
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