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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
eerste schoolweek van dit schooljaar en laten we u weten wat er gepland staat in september
2016.

Jaarkalender voor de ouders
In deze eerste week hebben alle (oudste) kinderen de jaarkalender 2016-2017 mee naar huis
gekregen. Ook hebben de kinderen een brief meegekregen waarop ouders aan kunnen geven of zij
gebruik willen maken van een jaarabonnement voor de overblijf.
Heeft u deze niet ontvangen, geeft u dit dan even aan bij de leerkracht of bij de directie.

Een nieuwe school, weer even wennen
Dit schooljaar zijn er vier nieuwe leerlingen in groep 6/7/8 gestart die voltijd onderwijs aan
hoogbegaafde kinderen krijgen. In deze groep zitten nu in totaal 14 leerlingen.
Naast deze groep draaien we op Twickel ook een 4/5 combinatie. Juf Christel is gestart met 6
kinderen. In de loop van dit schooljaar zullen hier nog kinderen instromen.

Een nieuw leerlingvolgsysteem voor sociaal en emotioneel leren
Dit schooljaar starten we met het gebruik van ZIEN.
ZIEN! is een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door de leerkrachten. Aan de hand
van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotionele functioneren van een kind in kaart
brengen. Het programma geeft suggesties voor de leerkracht hoe hij/zij de groep of een kind
extra zou kunnen ondersteunen.
Leerlingen van groep 5 tot en met 8 kunnen ook zelf een vragenlijst invullen. Met behulp van deze
vragenlijst krijgen leerkrachten een beeld van wat het kind van zichzelf vindt en hoe het dingen
beleeft. Dat is heel waardevol. Het vormt vaak ook de aanleiding voor een mooi gesprek: waarover
ben je tevreden? Wat zou er anders kunnen? Wat kun jij daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou
daarbij helpen?
In de laatste week van de zomervakantie heeft het team een scholingsochtend gevolgd om
gebruik te kunnen maken van ZIEN. Mocht u meer informatie willen, dan verwijs ik u graag naar
de 2e bijlage in deze mail.

Een nieuwe methode voor begrijpend lezen
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Leeslink is de nieuwe methode die we nu gebruiken voor begrijpend lezen. Leeslink is een
complete digibordmethode voor de groepen 4 (zij starten in januari 2017) t/m groep 8. Bij
Leeslink gebruiken de kinderen geen boeken maar werken ze vanaf het digibord en met
kopieerbladen. Deze kopieerbladen verzamelen we per blok en krijgen de kinderen aan het eind
van een blok mee naar huis. Elke week staan er nieuwe lessen online. Dit maakt de methode
gevarieerd en altijd actueel.

Van drie naar twee rapporten
Misschien heeft u het al op de jaarkalender ontdekt: de kinderen krijgen vanaf dit schooljaar
twee keer een leerlingenrapport mee. Afgelopen jaren liepen we, bij het maken van de rapporten,
er steeds meer tegenaan dat regelmatig lege plekken stonden op het rapport. Dit kwam dan
doordat er bij het betreffende vak nog geen toets gegevens beschikbaar waren of dat er soms
maar een toets moment geweest was.
Het gebruik van twee rapporten stelt ons in staat om over een wat langere periode de
ontwikkeling van uw kind in kaart te brengen.
Op 2 februari 2017 krijgt uw kind zijn/haar eerste rapport van dit schooljaar mee. Dit is echter
niet het eerste moment dat u in gesprek gaat met de leerkracht van uw kind.
In de eerste week van oktober staan startgesprekken gepland. Dit zijn gesprekken tussen u en
de leerkracht van uw kind die niet in het teken staan van de ontwikkeling van uw kind deze eerste
weken van het nieuwe schooljaar, maar meer gericht zijn op het samen kijken hoe wij als school,
in samenwerking met u, uw kind het beste kunnen begeleiden.
Als het nodig is, dan zullen de leerkrachten van Twickel al voor het eerste rapport met ouders in
gesprek gaan over de ontwikkeling van het kind.
De eerste twee teamvergaderingen staan in het teken van de invulling van de startgesprekken. In
de laatste week van september ontvangt u meer informatie zodat u zich goed voor kunt bereiden.

Een nieuwe juf op Twickel
Dit schooljaar is juf Linda Verboom op Twickel gestart. Zij is juf van groep 6B. Wij zijn op
Twickel erg blij met de komst van juf Linda.
We hebben nu drie juffen die Linda heten en dat is soms nog wat verwarrend: juf Linda van
groep 1-2A, juf Linda van 6B en juf Linda de intern begeleidster.

Wat staat er gepland voor september 2016?
Ma. 5 september
Di. 6 september
Wo. 7 september
Do. 8 september
Do. 8 september
Do. 15 september
Ma. 19 september
Ma. 26 september
Wo. 28 september
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19:30 uur Informatieavond groep 1-2
19:30 uur Informatieavond groep 3 en 4
19:30 uur Informatieavond groep 5 en 6
19:30 uur Informatieavond groep 7 en 8
Groepen 7 en 8 naar Jump XL
19:30 uur Informatieavond HB 4/5 en 6/7/8
Schoolfotograaf
Groep 6/7/8 en groep 8 naar Windlab
Sportdag groepen 1-2
Start Kinderpostzegels
Schoolhandbal groepen 3 t/m 6
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