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Reis rond de wereld
Alle leerlingen van Twickel gaan van 27 mei tot 6 juni
een reis maken! Onze jaarlijkse projectweken hebben
dit jaar nl. het thema: “Een reis rond de wereld”.
De kinderen uit de groepen 1 en 2 blijven dicht bij huis.
Zij hebben Nederland als onderwerp, want over ons
eigen land valt voor deze kinderen nog heel wat te
ontdekken!
De kinderen uit groep 3 gaan zich verdiepen in de
wereld van de farao’s, mummies en piramides. Egypte is
hun land.
Groep 4b gaat ver weg, zij gaan helemaal naar China en zullen op hun reis vast wel
draken tegenkomen!
De kinderen uit groep 4a blijven wat dichter bij huis, zij gaan genieten van alles wat
Italië te bieden heeft. Ook de kinderen van groep 5 verblijven tijdens de projectweken
in dit zonnige land.
Groep 6 gaat naar de overkant van de Noordzee, Engeland wordt onder de loep genomen.
Groep 6 /7 en groep 7 werken rond de favoriete vakantielanden van de kinderen. Hier
zullen dus heel wat verschillende landen aan bod komen.
De groepen 8 gaan zich verdiepen in de landen die betrokken waren bij de Tweede
Wereldoorlog. Zij leggen dus de koppeling met een stukje geschiedenis.
Iedereen die tijdens de projectweken even door de school loopt, zal ongetwijfeld de
resultaten van alle activiteiten kunnen bewonderen! U bent van harte
welkom!
Weet u veel of kent u iemand die veel weet over bovenstaande landen?
Bent u er geboren of regelmatig op bezoek geweest? We zouden het
leuk vinden wanneer u dan iets wilt komen vertellen in de klas. Graag
even laten weten aan de leerkracht(en) van uw kind(eren).

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

Projectfeest op Twickel

Op zaterdag 6 juni sluiten we de projectweken af met ons traditionele projectfeest.
Zet u deze datum alvast in uw agenda!!
Tussen 10:00 en 14:00 uur vinden er tal van activiteiten plaats zoals: spelletjes over de
verschillende landen, schminken, een gezellig restaurant, een rad van fortuin met mooie
prijzen en dansworkshops o.l.v. een danscoach van Theaterschool Coach 4 Kids.
Voor het slagen van deze feestdag zijn wij voor een groot deel afhankelijk van uw hulp.
We hebben hulp nodig bij de spelletjes in de klassen, op het plein bij de attracties en
bij het schminken. Na de meivakantie krijgt u een oproep om u op te geven als hulpouder.
Uw hulp is voor een uurtje van harte welkom zodat u ook ruim de
gelegenheid heeft om met uw kind(eren) aan het feest deel te nemen.
Heeft u nog mooie prijzen voor het Rad van Fortuin, of kent u iemand
die sponsor wil/kan zijn, dan kunt u dit aangeven bij de directie.
Wij kijken uit naar gezellige en leerzame projectweken met als
afsluiting een spetterend feest!!

CITO groep 8

Deze week hebben de kinderen van de groepen 8 de Centrale Eindtoets van Cito
gemaakt. Dit is het eerste jaar dat de Cito Eindtoets door de kinderen gemaakt wordt
nadat het advies voor het Voortgezet Onderwijs is gegeven. Voor de verwijzing naar het
Voortgezet Onderwijs heeft de toets een andere waarde
gekregen. Het leerlingvolgsysteem van Cito vanaf groep 6 is
belangrijker geworden om het juiste vervolgonderwijs voor
de kinderen te bepalen.
Voor de groepen 8 breekt nu de laatste periode van hun
basisschooltijd aan. Een periode waarin natuurlijk nog steeds
gewerkt wordt, maar ook de voorbereiding op de musical, het
kamp en de overstap naar het Voortgezet Onderwijs centraal
staat.

CITO entreetoets groepen 7

De kinderen van de groepen 7 zullen op dinsdag 19 mei starten met de eerste opgaven
van de Cito Entreetoets groep 7. Deze week hebben ze al geoefend. De Cito
Entreetoets gebruiken we om te kunnen bepalen op welke gebieden de kinderen nog
‘hiaten’ vertonen in het beheersen van de oefenstof. De toets opgaven worden verdeeld
over 5 ochtenden en wel op 19, 20, 21, 27 en 28 mei.

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

Musical groep 2

Wat hebben ze het goed gedaan en wat hebben alle ouders, broertjes/zusjes en opa’s
en oma’s zitten genieten! Woensdagmiddag en donderdagavond hebben de kinderen van
groep 2 hun musical opgevoerd. Het was hard werken, ook voor de juffen, maar de
kinderen hebben wel een top voorstelling gegeven. We zijn weer trots op ze, maar ook
op de ouders die hebben geholpen bij het prachtige decor en de mooie kleding!

Verkeersexamens

De kinderen van groep 6/7 en 7 hebben het landelijk verkeersexamen gemaakt. Ze zijn
allemaal geslaagd! GEFELICITEERD!

Dode hoek project groepen 7

Op Twickel krijgen de kinderen ook verkeerslessen. Doel
van deze lessen is de kinderen bewust te maken van DE
gevaren in het verkeer. De kinderen van de groepen 7
hebben kennis gemaakt met de dode hoek van de
vrachtwagen. Ze weten nu wat een dode hoek is. De kinderen hebben ervaren dat ze
voor chauffeurs van grote voertuigen moeilijk te zien zijn en daarom:
 ruim rechts achter de vrachtauto of bus moeten blijven,
 minimaal 3 meter afstand houden,
 via de spiegels oogcontact maken met de chauffeur.

Muziekproject o.l.v. juf Susan

Tijdens de muzieklessen van juf Susan hebben de kinderen van de groepen 3, 5, 6, 7 en
8 schilderijen gemaakt bij “De Schilderijententoonstelling” van de Russische componist
Modest Moessorgsky. Een groot deel van de schilderijen is verwerkt in een
diapresentatie. Deze zijn vandaag getoond aan de kinderen van bovengenoemde groepen
en hun ouders. De muziek van Moessorgsky werd ‘life’ gespeeld door juf Susan en haar
muziekensemble Dix Mix. Wij vinden het op Twickel erg bijzonder dat dit door juf
Susan georganiseerd is voor en door de kinderen.
Dix Mix is uitgenodigd door PierK om de voorstelling te komen spelen tijdens hun open
dagen.

Schoolreisjes

Na de meivakantie starten de schoolreisjes. Direct na de vakantie, op
maandag 11 mei gaan de kinderen van de groepen 7 Poldersport
beoefenen en gaan de kinderen van de groepen 3 en 4 naar vogelpark
Avifauna. Een dag later, op dinsdag 12 mei bezoeken de kinderen van de
groepen 5 en 6 familiepark Drievliet.
De kinderen van de groepen 1-2 moeten nog heel even geduld hebben, zij gaan dinsdag 9
juni naar het themapark Sprookjeswonderland in Enkhuizen.
Onze oudste kinderen, de aanstaande schoolverlaters, gaan op kamp. Zij verblijven 22,
23 en 24 juni in de Grote Bunte in Nunspeet.
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Ronde van Twickel en Tosca Menten

Vrijdag 22 mei staat onze jaarlijkse sponsorloop weer op het programma. De
sponsorloop vindt plaats na schooltijd en is niet verplicht voor de kinderen. Wel hopen
we natuurlijk dat er zo veel mogelijk kinderen mee gaan doen.
Het goede doel waar het grootste deel van de opbrengst naar toe gaat is ‘Make-A-Wish
Nederland’ (voorheen stichting Doe Een Wens). Deze stichting vervult wensen van
ernstig zieke kinderen. Ambassadeur van Make-A-Wish is Tosca Menten. Voor de
kinderen van Twickel een hele goede bekende.
Tosca Menten is kinderboekenschrijfster van o.a. de boeken van Dummie de Mummie en
is al vaak bij ons op Twickel geweest om de kinderen te vertellen over haar boeken. Dit
jaar heeft Tosca Menten de opening van de Kinderboekenweek verzorgd met een
ontzettend grappige voorstelling. De liedjes die zij toen zong, horen we nog
regelmatig in de school.

Op vrijdag 22 mei zal Tosca Menten bij de Twickelloop aanwezig
zijn.

Vakantie

Tussen maandag 27 april en vrijdag 8 mei genieten we van twee weken meivakantie. Op
11, 12 en 13 mei gaan we weer drie dagen keihard aan het werk. Op donderdag 14 en
vrijdag 15 mei kunnen we dan weer even uitrusten tijdens de Hemelvaartdagen.

Het team van Twickel wenst alle kinderen en ouders een hele fijne meivakantie!
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