Jaargang 21 nr. 7 vrijdag 13 februari 2015

Schoolfruit
Op Twickel eten we elke woensdag, donderdag en vrijdag samen met
de kinderen fruit. Dit is mogelijk omdat we meedoen met het Europese Schoolfruitproject. Elke
maandag of dinsdag wordt het fruit gebracht. Vorige week hadden we op vrijdag studiedag en
zijn we een dag eerder begonnen met het fruit eten. Dit gaf wat verwarring bij ouders.
De normale fruitdagen blijven woensdag, donderdag en vrijdag.
Volgende week, de laatste week voor onze voorjaarsvakantie, zal er echter geen fruit geleverd
worden. Door de spreiding van de voorjaarsvakantie (het Zuiden heeft een week eerder
voorjaarsvakantie) zal er twee weken geen fruit geleverd worden.
Voor u betekent dit dat u uw kind(eren) volgende week de hele week een tussendoortje mee
moet geven voor de ochtendpauze.

Op tijd op school, dan kunnen we op tijd beginnen!
Het komt steeds vaker voor dat kinderen te laat op school gebracht worden, of
dat kinderen te laat op school komen. De deuren staan vanaf 08:20 en 12:50 uur
open, zodat iedereen op tijd in de klas kan zijn. Wij starten echt om 08:30 uur
en om 13:00 uur. Heeft u meer dan één kind, houdt u er dan rekening mee dat ze
toch allemaal op tijd in de klas moeten zijn.

Een veilige schoolomgeving
We zijn op Twickel heel lang bezig geweest om de schoolomgeving zo veilig
mogelijk te krijgen. Of je nu lopend of met de fiets naar school komt, het is
veel veiliger geworden. De kinderen die op de fiets komen hebben echter de
neiging om door te blijven fietsen tot ze hun fiets in een fietsenrek kunnen
rijden. Dit levert helaas weer regelmatig een gevaarlijke situatie op. De
kinderen zijn hierop aangesproken. Aan u het verzoek om het fietsgedrag
rond de school ook met uw kind te bespreken.

Schrijversdag op Twickel
Op dinsdag 27 januari hadden we de traditionele schrijversdag op Twickel. Deze dag hebben we
in samenwerking met de Bibliotheek Haarlemmermeer en Boekhandel Stevens georganiseerd.
Doel van de schrijversdag is altijd het bevorderen van het leesplezier van de kinderen van
Twickel.
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De schrijversdag werd geopend met een voorstelling voor alle kinderen van Tosca Menten,
schrijfster van o.a. de boeken van Dummie de Mummie. Zij liet, samen met muzikant Mirek
Walton, een aantal liedjes horen uit haar voorstelling ‘Bomkak Zing’s’. De opening was al een groot
succes.
Na de opening werd groep 1-2 bezocht door Mies van Hout, illustratrice. Zij heeft de jongste
kinderen laten genieten van haar geweldige tekenkunst.
Harmen van Straaten heeft de groepen 3 en 4 meegenomen in zijn verhalen en
aan de kinderen laten zien hoe hij zijn tekeningen maakt bij deze verhalen. In
groep 3 ging het gelukkig over piraten, een onderwerp waar de kinderen toevallig
net mee bezig waren.
In de groepen 5, 6 en 6/7 vertelde Mirjam Oldenhave o.a. over haar boeken van
Mees Kees. Tosca Menten deed onze oudste kinderen een groot plezier met haar
aanwezigheid.
Na schooltijd konden de kinderen hun nieuwe boeken laten signeren door de schrijvers.
Een ontzettend geslaagde schrijversdag. We kunnen ons nu al verheugen op de volgende!

Tosca Menten opent de Schrijversdag op Twickel

Groep 1-2 en 3 naar de voorstelling ‘Daan is moed’
Woensdag 28 januari zijn de kinderen van de groepen 1-2 en 3 naar de voorstelling ‘Daan is moed’
geweest. Het begon al heel spannend: met de auto van school naar het theater.
Daar stond Daan, rillend aan de rand van het zwembad. Hij durft eigenlijk niet te zwemmen,
terwijl zijn stoere vriendinnetje al van de hoge duikplank af durft. Uiteindelijk lukt het Daan
toch om zijn angst te overwinnen. Een voorstelling over emoties waar de kinderen ontzettend van
hebben genoten.
Deze activiteit hebben we op Twickel kunnen organiseren omdat ouders voor ons wilden rijden.
Namens alle kinderen en juffen; heel erg bedankt!
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Ouderhulp in de school
Ouders hebben de mogelijkheid hun kind(eren) tussen de middag over te laten blijven op Twickel.
De kinderen eten dan met hun eigen leerkracht of onder begeleiding van een overblijfouder. De
hulp die wij krijgen van overblijfouders maakt dat de leerkrachten (meestal) gebruik kunnen
maken van een korte pauze tussen de middag.
Op dit moment krijgen we hulp (tegen een vergoeding per keer) van vijf ouders die één of meer
dagen per week kunnen helpen. Op maandag hebben we meestal vier á vijf ouders die
ondersteunen. Dan kunnen alle leerkrachten ongeveer 20 minuten pauze inplannen. Wilt u ook
helpen bij de overblijf (tegen vergoeding), dan bent u van harte welkom. Ook als u één keer per
week zou willen/kunnen helpen.

Gevonden voorwerpen
We hebben weer een indrukwekkende verzameling!
Op dinsdag 17 februari liggen alle gevonden voorwerpen op de tafels in de
nieuwbouw. Mist u wat kledingstukken van uw kind(eren), kom dan even kijken.

Matinee
Vrijdag 20 februari organiseren de kinderen van Twickel weer een matineevoorstelling. Dit keer
zal de voorstelling voor alle kinderen van Twickel zijn, dus van kleuters t/m groepen 8. De
kleuters zullen echter niet bij de hele voorstelling aanwezig zijn.
Het thema van de matineemiddag is: ‘Twickel got talent’.

Na de matineemiddag start om 15:00 uur de voorjaarsvakantie!

Agenda
Wo. 18 febr.
Vr. 20 febr.

Ma. 2 mrt.
Wo. 4 mrt.

:
:
:
:
:
:
:

Start schoolvoetbaltoernooi
Matineemiddag
Speelgoedmiddag groepen 1-2
15:00 uur – start voorjaarsvakantie
Start Rode Draad (leesproject)
20:00 uur MR vergadering
Start Nationale Kinderjury
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