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Oudertevredenheidspeiling
In de vorige Ontwickelingen heeft u de aankondiging kunnen lezen van onze
Oudertevredenheidspeiling. Graag weten we van u, ouders, hoe u over onze
school en daarmee over het onderwijs aan uw kind(eren) denkt.
Als het goed is hebben vervolgens alle ouders een oproep gekregen om de
vragenlijst in te vullen en daarbij ook een gebruikersnaam ontvangen. Hierbij
had ook een wachtwoord moeten zitten. Om onduidelijke redenen is dat niet
helemaal goed gegaan. Gelukkig hebben veel ouders via de mail om een
wachtwoord gevraagd en vervolgens de vragenlijst ingevuld.
Van de 231 gezinnen op Twickel hebben op dit moment 50 ouders de vragenlijst ingevuld. Om een
zo goed mogelijk beeld te krijgen hoop ik dat dit weekend meer ouders nog even de moeite willen
nemen de vragenlijst in te vullen. Als u het wachtwoord wilt hebben, dan kunt u een mail sturen
naar directie@obstwickel.eu. Ik zorg dan zo snel mogelijk dat u vanuit ons administratiesysteem
Parnassys een wachtwoord toegestuurd krijgt.
De vragenlijst kan nog tot zondagavond 2 november 24.00 uur ingevuld worden!
Alvast hartelijk dank!
Mardine Leijen

Schoenmaatjes gezocht!!!
In deze roerige tijden waar overal op de wereld kinderen de dupe
worden van allerlei brandhaarden, willen we vanuit Twickel graag
aandacht schenken aan deze kinderen. Zeker in de komende maanden,
waarin we met onze kinderen weer veel te vieren hebben en ze over het
algemeen lekker verwend worden, willen we aandacht schenken aan de
minder bedeelde kinderen op de wereld.
Enkele jaren geleden hebben we, met veel succes, meegedaan met de
actie Schoenmaatjes. Bij deze actie mogen (niet moeten!) de kinderen
een schoenendoos vullen met schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen voor een kind in een
ander land.
Maandag 3 november krijgen alle kinderen een folder mee over de ‘Schoenmaatjes’. Wilt u al wat
meer weten over de actie, kijk dan even op http://schoenmaatjes.edukans.nl.
Als u uw kind(eren) mee wilt laten doen aan deze actie dan hebben we voor de eerste 150
kinderen die mee willen doen een schoenendoos op school staan die ze mee mogen nemen om te
vullen en te versieren. Deze dozen zijn speciaal voor de actie en geleverd door de firma Heutink,
onze schoolleverancier.
Natuurlijk kunt u ook een schoenendoos gebruiken die u nog thuis heeft staan.
De gevulde en versierde schoenendozen moeten uiterlijk 11 december op school zijn.
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Europees Schoolfruit programma
Ook voor dit schooljaar hebben we ons als school weer
aangemeld voor het Schoolfruitprogramma. In principe zou
het programma volgende week al starten en zouden de
kinderen gedurende 25 weken drie maal in de week
gezamenlijk groente en fruit op school krijgen.
De leveranciers van het schoolfruit hebben echter tot nu toe nog geen goede afspraken kunnen
maken met de Europese subsidieverstrekker.
Wij hopen op Twickel dat beide partijen er uit gaan komen en we wellicht over een paar weken
kunnen gaan starten met het Schoolfruitprogramma.

Rapporten mee naar school
In de maand november krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun eerste rapport van dit
schooljaar. Wilt u uw kind(eren) de rapportmap meegeven naar school. De kinderen van groep 3
krijgen natuurlijk vanuit school een rapportmap.

Twickel naar Artis
Vorig schooljaar zijn we met alle kinderen van Twickel tegelijk naar Artis
geweest. Dat was een ontzettend leuke dag en was een van de cadeautjes
voor de kinderen in verband met ons Lustrumjaar.
Ook dit jaar zijn al bijna alle groepen weer naar Artis geweest. Alleen de
kleutergroepen hebben het bezoek aan Artis nog tegoed.
Dank aan alle ouders die dit mogelijk hebben gemaakt. Dank voor het rijden
en het begeleiden van de kinderen!

Fijn weekend!
Team OBS Twickel
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