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Decembermaand – feestmaand
Eigenlijk moet hierboven staan: novembermaand/decembermaand – feestmaand. Op 11 november
zijn de kinderen van de onderbouw al gestart met een feestelijke optocht door de school met
hun prachtige lampionnen. Dit natuurlijk vanwege Sint Maarten.

Sinterklaas
Tot nu toe lijkt alles toch goed te gaan met Sinterklaas en zijn Pieten. We hebben er
op Twickel dan ook goede hoop op dat we op vrijdag 5 december Sint en zijn Pieten
kunnen verwelkomen. We doen dat natuurlijk geheel volgens traditie: om 08:30 uur
staan de kinderen op het plein, zingen vol overgave de Sinterklaasliedjes en hopen
daarmee Sint richting Twickel te krijgen. Ouders zijn hierbij altijd van harte welkom.
Zou hij dit jaar dan een keer gewoon op z’n paardje aan komen rijden?

Surprises
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn al heel druk met het maken van hun surprise en
bijbehorend gedicht. Het thema waarbinnen de kinderen hun surprise dit jaar maken is
‘Sinterklaas op de boerderij”.
Donderdagavond 4 december kunnen ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes de gemaakte
surprises bewonderen op de kijkavond. Iedereen is op 4 december tussen 18:30 en 19:30 uur
van harte welkom om in de klassen van de groepen 5 t/m 8 te kijken naar de
kunstwerken/surprises van de kinderen.

Sintviering: de schooltijden
Op vrijdag 5 december draaien we op Twickel een continurooster
tot 14:00 uur voor de groepen 3 t/m 8.
De kleutergroepen gaan om 12:00 uur naar huis!
Schoenmaatjes
Fijn dat al veel kinderen een schoenendoos gevuld hebben voor een
leeftijdsgenootje in een arm land. De schoenendozen kunnen tot 12 december
ingeleverd worden. Als er nog kinderen (ouders) zijn die toch nog mee willen doen
met de actie Schoenmaatjes, dan kan dat. Op school zijn nog lege schoenendozen
en folders beschikbaar.
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3FM Serious Request –
het glazen huis in Haarlem
Van 18 tot en met 24 december is de Grote
Markt in Haarlem het podium voor de
jaarlijkse actie Serious Request van 3FM.
Vanuit het glazen huis vragen 3FM dj’s
aandacht voor een stille ramp en proberen zoveel
mogelijk geld op te halen voor het Nederlandse Rode Kruis.
Je hoort er niet van. Je leest er niet over. Je ziet er geen beelden van. Een stille ramp is een
wereld breed probleem waarvoor geen aandacht is, maar wel heel veel mensen treft. Dit jaar
wordt er aandacht gevraagd voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in
oorlogs- en conflictgebieden. Het Rode Kruis helpt getroffen meisjes en vrouwen, zodat zij hun
leven weer kunnen opbouwen.
Het is de kinderen van Twickel niet ontgaan dat de actie van Serious Request nu zo dicht bij huis
georganiseerd wordt. In verschillende groepen zijn al spontane acties georganiseerd door
leerlingen en ouders om geld bij elkaar te krijgen voor Serious Request.
De actie leek steeds meer te gaan leven onder de kinderen en daarom hebben we op Twickel
besloten om de actie met de hele school te gaan ondersteunen.
Op woensdag 17 december organiseren we tussen 12:00 en 12:45 uur een Kerstmarkt op
Twickel. Op de Kerstmarkt worden de prachtige Kerstknutsels van de kinderen te koop
aangeboden voor € 0,50. Er mag natuurlijk meer voor worden betaald, want het geld dat we
tijdens de Kerstmarkt ophalen zal donderdag 18 december door een
aantal kinderen van Twickel naar het glazen huis in Haarlem worden
gebracht. Dit gebeurt onder begeleiding van een van de teamleden van
Twickel.
Aan het begin van de Kerstmarkt kunnen ouders het werk van hun eigen
kind(eren) kopen. Dit kan tot 12:15 uur. Kinderen kunnen dan natuurlijk
ook hun eigen werk kopen. Na 12:15 uur kan alles door iedereen gekocht
worden. Heel graag met een extra donatie voor Serious Request.
De kinderen en het team van Twickel hopen op een hele hoge opkomst bij de Kerstmarkt!
Na de Sinterklaasviering zult u meer informatie krijgen over deze actie en wat de kinderen van
Twickel allemaal zelf hebben bedacht.
Zet u woensdag 17 december van 12:00 tot 12:45 uur alvast in uw agenda?

Gastsprekers over Serious Request op Twickel
Twee oud-collega’s van Twickel, juf Ali en juf Hanke, zullen in de laatste twee schoolweken op
school komen om met de kinderen (behalve met de kleuters) in gesprek te gaan over de actie van
Serous Request. In verband met de gevoeligheid van het thema van de stille ramp werken zij met
een aangepast programma voor de verschillende leeftijdsgroepen. Deze gastlessen worden vanuit
het Rode Kruis georganiseerd. Juf Ali en juf Hanke zijn natuurlijk nog bekenden van veel van
onze leerlingen.
Juf Hanke heeft ook een actie georganiseerd waarvan de opbrengt geheel ten goede komt aan
Serious Request. Zij organiseert kinder- en tieneryogalessen en ouder en kindyogalessen op
Twickel. Juf Hanke geeft elke donderdagmiddag yogalessen aan onze kleuters en heeft een eigen
yogapraktijk: JouwMoment.nu.. In de bijlage vindt u meer informatie over deze actie.
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En dan nog onze voorleestips… Vaders die Voorlezen!
Vorig jaar was het Jaar van het Voorlezen. Daar hebben we op Twickel veel aandacht aan
besteed, o.a. met het bezoek van de ambassadeur van het voorlezen kinderboekenschrijver
Jacques Vriens.
Dit jaar staat in het teken van vaders die voorlezen. Uit onderzoek blijkt dat moeders veelal
degene zijn die voorlezen. Om ook vaders aan het voorlezen te krijgen, hier wat leuke ‘stoere’
boekentips!

Groep 1/2 - De wondere wereld van opa Jan – Marius van Dokkum
Opa Jan is een hele slimme opa, Toch gaat alles altijd net mis. Vandaag viert hij zijn verjaardag,
samen met Maratje, Pietepetje, Stippestaartje en een heleboel dieren. Eens kijken
wat hij allemaal beleeft…

Groep 3/5 – Spees de ruimtewees – Mirjam Mous
Het lijkt een doodnormale dag voor de klas van juf Marion. Totdat er opeens een
vliegende schotel op het schoolplein landt. Van de directeur moet
iedereen binnen blijven en onder de tafel gaan zitten. Je weet immers
maar nooit met buitenaardse wezens….

Groep 6/8 – De mysterieuze zolder – Neal Shusterman & Eric Elfman
In zijn nieuwe huis vindt Nick allerlei vreemde voorwerpen op zolder.
Nietsvermoedend verkoopt hij ze tijdens een garage sale, maar dan komt hij
erachter dat er iets bijzonders met de spullen aan de hand is. Zo is er een camera
die laat zien wat er over 24 uur gaat gebeuren, en een bandrecorder die opneemt
wat je denkt maar liever niet zegt. Daarom gaat hij op zoek om alles weer terug te
krijgen.
Wij hopen u weer een aantal mooie boekentips te hebben gegeven. Veel (voor)leesplezier!

Agenda
Do. 4 december
Vr. 5 december

Ma. 8 december
Di. 9 december
Vr. 12 december
Wo. 17 december
Do. 18 december

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

18:30 – 19:30 uur Kijkavond Surprises in de groepen 5 t/m 8
Sinterklaas op Twickel. Ouders komt u kijken om 08:30 uur??
continurooster voor de groepen 3 t/m 8 tot 14:00 uur
groepen 1-2 vanaf 12:00 uur vrij
Studiedag team, kinderen zijn vrijdag
19:00 – 21:00 uur Kerstversieravond
Actie Schoenmaatjes sluit
12:00 – 12:45 uur Kerstmarkt voor de actie Serious Request
17:30 – 19:30 uur Kerstviering
laatste schooldag voor de Kerstvakantie
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