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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

Schoolfruit

Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor het EU-Schoolfruitprogramma. Dit betekent dat wij in de
periode van 12 november 2018 tot/m 19 april 2019 op woensdag, donderdag en vrijdag samen met
de kinderen fruit eten tijdens de ochtendpauze. Op deze dagen hoeft u uw kind dus alleen wat te
drinken mee te geven.
Het fruit wordt ons aangeboden door Vitamine & Zo. Net als voorgaande jaren gaan wij er vanuit
dat alle kinderen eten van het op school aangeboden fruit. Mocht er fruit gegeten worden
waarvan u weet dat uw kind dit absoluut niet lust, dan kunt u uw kind ander fruit meegeven.
Fijn als u in deze periode uw kind ook op maandag en dinsdag fruit meegeeft voor de
ochtendpauze.

Deuren graag dicht!

Na een bijzonder lange zomer en nazomer bereikt de temperatuur nu echt wel herfstachtige
waarden. De verwarming op school is weer aan en daarom vragen we aan iedereen weer even goed
te letten op het sluiten van de deuren.

Lunchen op school – snoep in de lunchtrommels

Op Twickel maken veel ouders gebruik van de mogelijkheid hun kind over te laten blijven. Wij
gaan ervanuit dat dit voornamelijk is omdat beide ouders werken en er dus geen opvang is voor de
kinderen thuis.
Steeds vaker zien we dat kinderen een redelijke hoeveelheid snoep mee krijgen in hun
lunchtrommel. Wij willen ouders vragen dit toch echt tot een minimum te beperken.

Gemaakte toetsen mee naar huis

Er is binnen het team wat verwarring ontstaan over het meegeven van gemaakte toetsen naar
huis. De afspraak op Twickel is dat we de meeste toetsen met de kinderen bespreken en dat
kinderen in ieder geval inzage hebben in hun gemaakte toets. De toetsen worden echter niet
meegegeven naar huis. Heeft u een vraag over een gemaakte toets en de score van de toets, dan
kunt u natuurlijk altijd even bij de leerkracht langs gaan.

Nieuwe juf in groep 1-2B

Donderdag 1 november is juf Irene gestart in groep 1-2B. Al voor de zomervakantie was duidelijk
dat juf Irene het team van Twickel zou komen versterken, alleen was zij toen nog hoogzwanger.
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Ondertussen is haar zoontje geboren. Juf Liesbeth heeft de periode dat juf Irene nog niet op
Twickel was groep 1-2B gedraaid op de donderdag en vrijdag. Zij zal de periode tot de
Kerstvakantie vooral verbonden zijn aan groep 3.

Schrijversdag groot succes!

Voor de vakantie, maandag 8 oktober, was weer de schrijversdag op Twickel. Dit jaar wisten we
het nog grootser aan te pakken en zelfs in de Kinderboekenweek te plannen. Na de opening met
een voorstelling van Tosca Menten, kregen alle klassen bezoek van een auteur.

De groepen 1/2 en 3 kregen Dieter & Ingrid Schubert op bezoek, de groepen 4 en 5 Thijs
Goverde, groep 5/6, 6 en 7 Tosca Menten en de groepen 7/8 en 8 Anna Woltz. Wat was het leuk
en wat was er veel belangstelling vanuit ouders. Leuk om zoveel ouders te mogen verwelkomen bij
zowel de voorstelling als in de klassen.
Ook de boekenmarkt was weer goed bezocht. Door de verkoop kunnen we voor maar liefst €266,aan nieuwe boeken uitzoeken bij boekhandel Stevens.

Egels in de klas!
Geschreven door: Julia Assendelft:
Een paar weken geleden is er een nestje egels gevonden bij school. ik (Julia) heb ze naar de egelopvang
gebracht. De eerste die we vonden was Spike. Twee dagen erna werd ik gebeld door de juf dat Tim, Joey en
Safouan twee egels hadden gevonden dus die heb ik ook gebracht naar de egel opvang. Die twee egels kregen
de namen: Tim en Joey.
De mevrouw van de opvang zei: er kan nog een egel zitten want in een nestje kunnen acht egels zitten, dus ik
en mijn moeder gingen zoeken. We hoorden geritsel en we zagen nog een egel die brachten we dus weer naar
de opvang. Het was het enige meisje en haar naam is Juultje.
We werden de volgende dag gebeld dat het niet zo goed ging met Joey. Toen werden we geappt dat Joey was
overleden en een dag later dat ook Tim en Juultje overleden waren. En toen twee dagen later werden we
gebeld dat Spike was overleden.
Voor de herfstvakantie kwam Eline Holders van de egelopvang bij ons in de klas om ons alles te leren over
egels. En nu zijn we met de klas bezig om geld in te zamelen voor de egelopvang. We hebben al meer dan 100
euro ingezameld!!
Wil je ons helpen: Breng dan je lege flessen naar groep 5/6, zodat wij ze kunnen inleveren en het
geld kunnen doneren aan de egelopvang.
Alvast bedankt namens groep 5/6

Computerles in groep 7

Computervaardigheden worden steeds belangrijker. Op Twickel proberen we de kinderen
voldoende vaardigheden mee te geven op dit gebied. In groep 7 zijn de kinderen gestart met een
cursus Word. Hierbij leren ze de basisvaardigheden van het meest gebruikte
tekstverwerkingsprogramma. Later kunnen de kinderen dit weer goed gebruiken bij het maken
van werkstukken en andere opdrachten.

06/12 mag de onderbouw een uurtje later beginnen

De voorbereidingen voor de feestelijkheden in de maand december zijn alweer in volle gang. Voor
uw agenda hierbij alvast de mededeling dat de kinderen van de groepen 1 t/m 4 de dag na de
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Sintviering een uurtje later op school mogen starten. We zien ze die dag dus graag weer allemaal
om 09:30 uur op school.

Herfst wat heb je te koop?

In de kleutergroepen is het volop Herfst. In de klassen en de gang staan mooie herfsttafels en
afgelopen woensdag zijn we met alle kleuters naar het Groenendaalse bos geweest voor een
echte speurtocht.
We hebben er gezocht naar paddenstoelen en blaadjes, we hebben bolletjes in de grond gestopt,
zodat er in de lente weer mooie bloemen in het bos groeien en we hebben een kabouterbeschuitje
gegeten met zelfgemaakte rozenbotteljam.
Ook konden we proeven van de walnoten en sommige kinderen hebben zelfs een beukennootje
geprobeerd.
Het was een prachtige ochtend met een blauwe lucht en zon, en er waren gelukkig weer genoeg
pappa’s en mamma’s die ons naar het bos wilden rijden en hebben geholpen met de speurtocht.
Bedankt allemaal daarvoor!
Inmiddels zijn we ook begonnen met het maken van onze lampionnen voor Sint Maarten en
gaan we de letter “h” van herfst leren.
We zijn benieuwd wie er weer met spulletjes van thuis komt waar in het woord de letter h zit.

Spaart u al mee voor buitenspeelmateriaal?

Twickel is 1 van de 39 deelnemende scholen die gekozen is in
Nederland om met behulp van (oude) airmiles te sparen voor
buitenspeelmateriaal.
Vanaf 1 oktober kon men al gaan sparen.
Inmiddels staat de teller voor Twickel al op 77.000 airmiles!!
Het doel is om 100.000 airmiles te sparen. De gespaarde airmiles worden ingewisseld voor
buitenspeelmateriaal.
U heeft tot 19 november de tijd om (een aantal) airmiles te doneren of om mee te sparen.
Via onderstaande link wordt u naar de airmilessite voor OBS Twickel gelinkt, waar u kunt
doneren/meesparen.
https://www.airmiles.nl/amsp/obs-twickel
Alvast vriendelijke dank namens het team en alle leerlingen van Twickel

Agenda

Ma. 5 nov.
Vr. 9 nov.
Ma. 12 nov.
Za. 17 nov.
Ma. 19 nov.
Di. 27 nov.
Vr. 30 nov.
Di. 4 dec.
Wo. 5 dec.
Do. 6 dec.
Do. 6 dec.

: 20:00 uur OR vergadering
: Sint Maarten in de school voor de groepen 1 t/m 4
: start 10-minutengesprekken groep 1-2 en Startgesprekken
: Intocht Sinterklaas
: 19:00-21:00 uur Sint versieravond
: 19:00 uur MR vergadering
: Ontwickelingen naar ouders
: 18:30-19:00 uur Surprise Kijkavond in de groepen 5 t/m 8
: Sinterklaasviering
: Groepen 1 t/m 4 mogen een uurtje later komen
: 19:00-21:00 uur Kerstversieravond
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