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Onze gouden regels
zijn aardig voor elkaar
lossen problemen op
zijn rustig in de school
houden de school en spullen netjes

Beste ouders van Twickel,
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over activiteiten die op Twickel hebben plaatsgevonden in de
maand september 2016 en laten we u weten wat er gepland staat in oktober 2016. De nieuwsbrief
gebruiken we verder ook om ouders te informeren over zaken die algemeen van belang zijn voor
alle ouders van Twickel.

De bibliotheek op school
Twickel uitgekozen voor stimuleringsregeling!!
Twickel is dit schooljaar voor het vijfde jaar deelnemer aan ‘de Bibliotheek op School’. Dit is een
landelijk leesbevorderingsprogramma waarmee we de leesbeleving van onze leerlingen in beeld
kunnen brengen.
De initiatiefnemers van ‘De Bibliotheek op School’ willen nu graag een aantal good practice scholen
gaan vormen onder de noemer ‘Kopgroep de Bibliotheek op School’. Uit iedere provincie is er één
school uitgekozen welke onder begeleiding een goed voorbeeld kan zijn voor omringende scholen.
Onze school is gekozen om in Noord‐Holland hét voorbeeld te worden. We zijn hier natuurlijk
ontzettend trots op!
Als school ontvangen we een extra subsidie om een volgende stap te kunnen nemen. Uiteraard
zullen we u informeren over de stappen die we gaan nemen om onze leerlingen nog meer leesplezier
te gaan laten ervaren. Ook u bent hierin belangrijk, aangezien we hopen dat onze leerlingen ook in
de thuissituatie met grote regelmaat voor hun plezier een boek lezen.

Biebouders gezocht!
Op Twickel staat lezen hoog in het vaandel. Dit onderstrepen we met een prachtige
schoolbibliotheek waar de kinderen hun boeken kunnen lenen. De schoolbibliotheek wordt van
dinsdag t/m vrijdag draaiende gehouden door biebouders. Iedere ochtend zijn er tenminste twee
biebouders aanwezig.
Afgelopen schooljaar heeft een aantal ouders afscheid genomen van de bieb, omdat hun laatste kind
van school is gegaan. Nu zijn we dringend op zoek naar ouders die op dinsdag‐ en/of vrijdagochtend
zouden kunnen helpen in de schoolbibliotheek. Wilt u dinsdag of vrijdag om de week helpen, dan zijn
we daar ook al heel blij mee!
Wilt u wel helpen, maar graag even een keer komen ervaren hoe het is om biebouder te zijn? Dat is
uiteraard ook geen probleem. Kom dan gerust een keertje proefdraaien.
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Schoolfruit
Het is weer gelukt! Ook dit jaar hebben we ons als school aangemeld bij EU-Schoolfruit 20162017 en we zijn opnieuw gekozen om mee te mogen doen aan dit Europese project om het eten
van fruit te bevorderen.
Vanaf 7 november eten we op Twickel weer drie dagen in de week tijdens de ochtendpauze
gezamenlijk fruit. We doen dit op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend. Vanaf 7 november
hoeft u uw kind op woensdag, donderdag en vrijdag dus geen tussendoortje mee te geven voor de
ochtendpauze (wel iets te drinken). Wij gaan ervan uit dat alle kinderen mee-eten met het
aangeboden schoolfruit. Mocht uw kind echter absoluut geen fruit lusten, dan kunt u het toch
een verantwoord tussendoortje meegeven.

Artis
Ook dit jaar gaan alle groepen van Twickel een bezoek aan Artis brengen en daar een educatief
programma volgen. Wij hebben op Twickel een jaarkaart voor Artis. Dit betekent dat onze
kinderen tegen een gereduceerd tarief de dierentuin kunnen bezoeken. Daarnaast mogen we
gelukkig elk jaar rekenen op ouders die zorgen voor vervoer en begeleiding van een groepje (in de
lagere groepen).
Een aantal groepen zal al in de maand oktober een bezoek aan Artis brengen, bij andere groepen
staat dit bezoek in het voorjaar gepland.

Nieuws uit de Medezeggenschapraad van Twickel
Begin dit schooljaar heeft de MR afscheid genomen van vier leden. Jennifer Mollema en Kees
Eveleens uit het team en Chiel Vinke en Inge Bootsma vanuit de oudergeleding. Drie nieuwe leden
hebben plaatsgenomen in de MR; Shannah Vreeburg (gr 4) en Joset Bosker (gr 1-2 en gr 7) vanuit
het team en Anja van Vliet vanuit de ouders. Op dinsdag 27 september jl. heeft de eerste
vergadering plaatsgevonden. Anja stelt zich hieronder kort voor.
Mijn naam is Anja van Vliet en ik ben de moeder van Yannick (gr 5) en Dylan (gr 2). Afgelopen
drie jaar ben ik lid geweest van de Ouderraad, waar ik altijd met veel plezier geholpen heb met
de organisatie van de verschillende activiteiten op school. Omdat de MR ook iets is wat ik graag
wilde doen, heb ik eind vorig schooljaar besloten de overstap te maken. Ik vind het onderwijs een
erg boeiend werkveld en ik vind het leuk en belangrijk om bij de school van mijn kinderen
betrokken te zijn. Ik hoop dat ik met mijn kennis en ervaring uit het bedrijfsleven en met wat ik
tijdens mijn tijd bij de Ouderraad op school heb gezien en geleerd, een goede en positieve
bijdrage kan leveren aan de MR.
We zoeken nog een MR-lid!
Met het toetreden van Anja tot de oudergeleding van de MR is er nog ouder-plek over. Het zou
ontzettend fijn zijn als deze plek op korte termijn ingevuld kan worden. Dus lijkt het je leuk om
samen met het team en de directie te praten over allerlei beleidsmatige zaken die spelen op en
rond de school, meld je dan uiterlijk vrijdag 14 oktober a.s. aan via mr@obstwickel.eu. Indien
zich meerdere kandidaten aanmelden komen er verkiezingen.

Vanuit de oudercommissie (OR)
Het schooljaar is al weer enkele weken van start en de eerste bijeenkomst van de OR heeft
alweer plaatsgevonden. Inmiddels zijn ook alle infoavonden van alle groepen geweest en hebben
wij hierin informatie gegeven over de OR. We vinden het belangrijk dat iedereen weet dat we er
zijn en wat we doen. Wij zijn er om er, samen met de leerkrachten, weer een leuk jaar van te
maken met verschillende activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, Projectweek etc.
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Het afgelopen schooljaar hebben verschillende ouders, na jarenlang inzet, de OR verlaten. Deze
leden willen wij hierbij alsnog hartelijk bedanken voor hun inzet. Tevens heeft de OR zich weer
gevuld met nieuwe leden waar we heel blij mee zijn, maar we blijven altijd op zoek naar
ouders/verzorgers die het leuk vinden om 6 maal per jaar te vergaderen over de verschillende
activiteiten en om mee te helpen met de organisatie ervan. Daarom nodigen wij jullie als
ouders/verzorgers uit om vrijblijvend een keer een vergadering bij te wonen en te kijken of je
het leuk vindt om het team uit te breiden.
Naast dat wij op zoek blijven naar nieuwe leden maken wij het dit schooljaar ook mogelijk om je
als hulpouder op te geven. Dit betekent dat je geen vergadering hoeft bij te wonen, maar dat wij
als OR je vrijblijvend kunnen benaderen wanneer wij extra handen nodig hebben om een activiteit
uit te kunnen voeren. Mocht je een keer een vergadering bij willen wonen of wil je je opgeven als
hulpouder kun je bericht sturen naar het mailadres or@obstwickel.eu of een van de OR-leden
benaderen.
Wij hopen jullie te mogen verwelkomen en wensen jullie een gezellig en actief schooljaar toe.

Startgesprekken / vragenlijst voor de ouders
Deze week heeft u informatie ontvangen over de startgesprekken die in de week van 10 oktober
plaats zullen vinden. U heeft een informatiebrief ontvangen via de ‘tassenpost’ en over de mail.
Ook heeft u van de leerkracht(en) van uw kind een vragenlijst ontvangen die zij graag voor
maandag 3 oktober ingevuld van u retour krijgen. Deze vragenlijst zal gebruikt worden bij de
startgesprekken.
Denkt u er nog even aan om de ingevulde vragenlijst terug te sturen naar de leerkracht(en)
van uw kind en denkt u er ook aan om u in te schrijven voor het startgesprek. De
invullijsten waarop de dagen en tijden staan waarop de gesprekken gevoerd worden hangen
vanaf maandag 3 oktober op de deur van het lokaal van uw kind.

Informatieavonden
De informatieavonden zijn weer goed bezocht door de ouders. Tijdens deze avond had u de
mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe leerkracht(en) van uw kind en heeft u informatie
gekregen over wat er dit schooljaar allemaal aangeboden wordt in de groep van uw kind.

Jump XL
Op Twickel krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 twee keer per week les van onze
vakleerkracht bewegingsonderwijs meester Raymond. De kleuters gymmen met hun eigen
leerkrachten. Om de kinderen een zo breed mogelijk aanbod te bieden doen we als school ook
mee met veel buitenschoolse sporttoernooien en organiseren we dat kinderen regelmatig kennis
kunnen maken met sporten die ze over het algemeen niet beoefenen tijdens de gymlessen.
Op 8 september zijn de kinderen van de groep 6/7/8, groep 7 en groep 8 naar JumpXL in NieuwVennep geweest en hebben daar heerlijk kunnen springen en tricks kunnen oefenen op de
trampoline velden.

Schoolfotograaf
Op maandag 19 september zijn van alle kinderen individuele schoolfoto’s, groepsfoto’s en
broertje/zusje foto’s gemaakt. Maandag 3 oktober komt de schoolfotograaf weer op Twickel om
een groepsfoto van alle kinderen van Twickel te maken. De bestelkaarten voor de foto’s zullen in
de week van 3 oktober aan de kinderen meegegeven worden.
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Windlab
26 september brachten de kinderen van groep 8 en 6/7/8 een bezoek aan het Windlab in
Amsterdam. Hier hebben ze hun eigen windmolen ontworpen, de kracht van de wind ervaren en
van alles ontdekt over duurzame energie. Kortom: we hebben op Twickel heel wat WindExperts
rondlopen!

Sportdag groepen 1-2
Het was even spannend of de groepen 1-2 tijdens hun sportdag nog net zo konden genieten van
het heerlijke nazomerweer als in de weken daarvoor, maar dat lukte. De sportdag van groep 1-2
kon daarom buiten georganiseerd worden en was weer een feestje voor onze jongste kinderen.
Fijn dat we van zoveel ouders hulp hebben gekregen om deze leuke ochtend te kunnen
organiseren. Dank daarvoor!

Kinderpostzegels
Woensdag 28 september was de start van de landelijke Kinderpostzegelactie. Ook de kinderen
van de groepen 7 en 8 van Twickel doen hier weer aan mee. Door mee te doen aan deze actie
leren de kinderen iets over te hebben voor kinderen die het minder goed hebben. De Stichting
Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. Bijvoorbeeld
voor kinderen die niet bij hun eigen ouders op kunnen groeien, of voor kinderen die niet naar
school kunnen omdat ze moeten werken, maar ook voor kinderen die al op jonge leeftijd hele nare
dingen mee hebben gemaakt.

Schoolhandbal
De 28ste september was ook de start van het schoolhandbaltoernooi. Die middag mochten de
kinderen uit de groepen 5 en 6. En jawel hoor: we zijn weer twee prachtige bekers rijker dankzij
de deelnemende kinderen uit groep 5 en 6. Wat zijn we trots op ze!

Wat staat er gepland voor oktober 2016?
Ma. 3 oktober
Wo. 5 oktober
Wo. 5 oktober
Ma. 10 oktober
Ma. 17 oktober
Do. 27 oktober
Vr. 28 oktober
Vr. 28 oktober

: 13:00 uur wordt de schoolfoto gemaakt
: 08:40 uur opening van de Kinderboekenweek op het plein
: ’s middags schoolhandbal groepen 7 en 8
: deze week startgesprekken
: eerste dag herfstvakantie
: 20:00 uur Algemene ouderavond
: groepen 1-2 naar Artis
: cultureel project ‘Beestenboel’ in groep 4
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