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Twickel helpt Serious Request

De acties die de kinderen hebben georganiseerd én de verkoop op de Kerstmarkt heeft
een bedrag opgeleverd van € 1682,00. Vrijdagochtend 19 december is de cheque door
een aantal kinderen overhandigd aan de dj’s in het glazen huis in Haarlem.
Hieronder vindt u de link naar het filmpje dat is opgenomen in de chequebox van
Serious Request. Op de website staat het filmpje bij chequebox bij vrijdag om 9 uur.
http://seriousrequest.3fm.nl/video/chequebox#!overlay=/pageoverlay/video/chequebox/detail/108&overlaytype=ajax&overlaywidth=window&overlayheight=window

Start Schoolfruit
Twickel is een van de weinige scholen die dit schooljaar mee kunnen
doen met het nationaal schoolfruitproject. Wij hebben ons begin van
dit schooljaar ingeschreven en toen bleek dat de
schoolfruitleveranciers geen goede afspraken konden maken met de
subsidieverleners. Lidl heeft besloten om het project over te nemen
voor een aantal scholen.
Vanmorgen zijn er peren, appels en snoeptomaatjes gebracht. Vanaf
aanstaande woensdag zullen de kinderen van Twickel op woensdag,
donderdag en vrijdag fruit op school krijgen. Dit gaat door tot aan de zomervakantie. U hoeft uw
kind voor die dagen dus alleen drinken mee te geven voor het tussendoortje in de ochtend.

Een nieuwe collega in de kleutergroepen
De twee kleutergroepen op Twickel hebben ondertussen elk 30 kinderen. Daar komen voor de
zomervakantie nog een aantal vierjarigen bij. Om de kinderen toch de aandacht te kunnen blijven
geven die ze nodig hebben, is vandaag juf Tessa van Dijk gestart op Twickel. Juf Tessa zal op
maandag, dinsdag en woensdag op school zijn om te ondersteunen in de kleutergroepen. Zij is
bijna afgestudeerd leerkracht voor het basisonderwijs. Juf Marjo zal op woensdag, donderdag
en vrijdag op school zijn.
Kleuters uit beide kleutergroepen zullen regelmatig aan het werk zijn met juf Marjo en/of juf
Tessa in het extra kleuterlokaal. De aanstelling van juf Tessa is net voor de Kerstvakantie rond
gekomen. Aanstaande woensdag zullen de leerkrachten van de groepen 1-2 met elkaar overleggen
hoe het weekrooster ingedeeld gaat worden. U wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Informatieavond Voortgezet Onderwijs groep 8
Aanstaande woensdag, 7 januari 2015, staat de informatieavond voor de ouders van de kinderen
van groep 8 op de agenda. De avond begint om 20:00 uur.
Informatiebrief OBS Twickel – www.obstwickel.eu – directie@obstwickel.eu

Museumbezoek groepen 6, 6/7, 7 en 8
Maandag 19 januari gaan de groepen 6, 6/7, 7 en 8 naar Amsterdam. Groep 6 zal die dag naar het
van Goghmuseum gaan. De groepen 6/7 en 7 gaan naar het Stedelijk Museum en groep 8 brengt
een bezoek aan het Rijksmuseum. De kinderen worden met de Museumbus naar Amsterdam
gebracht en ook weer terug naar school.
Ze zullen echter niet voor 12:30 uur terug zijn en daarom blijven die dag alle kinderen van de
groepen 6, 7 en 8 over op school.

Start van de schooldag
Wij willen op Twickel graag ’s morgens om 08:30 uur en ’s middags om 13:00 uur
starten met het ochtend- en middagprogramma. Wilt u, ouders, daar rekening mee
houden door uw kind op tijd op school te brengen en op tijd afscheid te nemen van uw
kind.

Januari - eerste Cito/toets periode
Tussen maandag 12 en vrijdag 22 januari 2015 maken de kinderen van de groepen 2 t/m 8 de Cito
toetsen. Wij nemen twee keer per jaar de Cito toetsen af bij de kinderen om hun ontwikkeling
goed te kunnen volgen. Wij gebruiken de uitslagen van de toetsen én de informatie die we krijgen
uit de methode gebonden toetsen en observaties in de klas om zo goed mogelijk in te kunnen
spelen op de onderwijsbehoefte van uw kind.

Agenda januari
Ma. 5 jan.
Wo. 7 jan.
Ma. 12 jan.
Di. 13 jan.
Ma. 19 jan.
Wo. 21 jan.

:
:
:
:
:
:

Ouderraadsvergadering, start om 20:00 uur
Informatieavond Voortgezet Onderwijs ouders groepen 8, start om 20:00 uur
Start afname Cito toetsen in de groepen 2 t/m 8
MR vergadering, start om 20:00 uur
Groepen 6, 7 en 8 met de museumbus naar een museum in Amsterdam
Start Nationale Voorleesdagen

Informatiebrief OBS Twickel – www.obstwickel.eu – directie@obstwickel.eu

