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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

Landelijke staking onderwijs op vrijdag 15 maart

In de week van 11 t/m 15 maart 2019 voert onderwijsbond AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek
actie voor meer investeringen in onderwijs. Deze week wordt afgesloten met een landelijke
onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag. Het team van Twickel zal meedoen
met de staking en dit betekent dat de school vrijdag 15 maart dicht is en de kinderen vrij
zijn. U heeft hierover al een mail ontvangen.
Het lerarentekort ontregelt soms ook onze school. Bij ziekte is het ontzettend moeilijk om
goede invallers te krijgen. We proberen het dan toch intern zo goed mogelijk op te lossen, maar
deze oplossing betekent altijd een nog grotere belasting voor collega’s en de grote groepen
waarin kinderen opgevangen moeten worden. Leerkrachten blijven vaak langer doorwerken terwijl
ze eigenlijk thuis zouden moeten zijn om uit te zieken. De druk is vaak zwaar om de school
draaiende te houden.
Wij zien graag dat het prachtige vak van leerkracht aantrekkelijk wordt voor toekomstige
collega’s. Aantrekkelijker door de salarissen in ieder geval gelijk op te laten gaan met het VO en
de arbeidsvoorwaarden te verbeteren o.a. door de werkdruk flink te verminderen.

Onze schooltijden – te laat komen

Wij starten de schooldagen op Twickel ’s morgen om 08:30 uur. Vanaf 08:20 uur zijn de deuren
open. Het komt helaas regelmatig voor dat kinderen te laat op school gebracht worden, of zelf te
laat op school komen. Dit betekent voor de kinderen dat zij de gezamenlijke start van de
schooldag missen, maar ook dat de start van de schooldag (of middag) storend verloopt omdat
kinderen te laat binnen komen.
Vanuit Leerplicht moeten wij kinderen die te laat komen registreren in onze
leerlingadministratie. Wanneer kinderen regelmatig te laat komen moet dit gemeld worden bij de
Leerplichtambtenaar. Te laat komen wordt gezien als ongeoorloofd afwezig.
Graag zien wij dat alle ouders van Twickel onze schooltijden serieus nemen en zorgen dat de
kinderen op tijd in de klas zijn.
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Letterfeest groep 3

Maandag 21 januari was het groot feest in groep 3. Het afgelopen
half jaar hebben de kinderen alle letters geleerd. Om dit te
vieren kregen de kinderen een letterdiploma uitgereikt door juf
Mardine. Met een eigen gemaakte letterhoed namen ze hun diploma
in ontvangst. Daarna was het tijd voor letterbingo en veel
verschillende letterspelletjes. We zijn supertrots trots op deze
kinderen!

Drie kleutergroepen

We draaien nu ruim twee weken met drie kleutergroepen en de kinderen zijn al helemaal gewend.
Het werken in de drie kleinere kleutergroepen levert op dat er voor de kinderen meer overzicht
en rust is en voor de leerkrachten meer ruimte en tijd om de kinderen individueel te begeleiden.

Nieuwe bestrating schoolplein

Door de weersomstandigheden duurt het opnieuw bestraten van ons schoolplein langer dan
verwacht, maar nu lijkt het toch wel op te schieten. Het getekende, witte verkeersparcour is nu
wel helemaal verdwenen, maar zal zeker in het voorjaar weer terug komen.
De stratenmakers hebben de fietsenrekken die van het plein komen een plek gegeven naast de
nieuwbouw. Hier wordt door kinderen gebruik van gemaakt om hun fietsen te plaatsen. Dit is
echter niet de bedoeling. Ook deze rekken gaan weg en alle fietsen moeten in de grote
fietsenstalling naast ons hoofdgebouw neergezet worden.

De nieuwe keuken

In de voorjaarsvakantie wordt de nieuwe keuken geplaatst in het hoofdgebouw en dan hebben we
ook volop de ruimte om met de kinderen te gaan koken. Van het Inspiratiehuis hebben we een
prachtige pannenset gekregen. Daar zijn we heel erg blij mee.
Mocht u iemand weten die onze school wil helpen de keukeninventaris op orde te krijgen, dan
horen we dat natuurlijk graag. Natuurlijk vermelden we onze sponsors in de nieuwsbrief!

Voorjaarsvakantie en aansluitend twee studiedagen

De voorjaarsvakantie is begonnen met heerlijk voorjaarsweer. Het team van Twickel wenst alle
ouders en kinderen een hele fijne vakantie We zien de kinderen terug op woensdag 27 februari.
De maandag en dinsdag na de voorjaarsvakantie hebben de kinderen nog twee dagen vrij vanwege
de studiedagen van het team.

Een hele fijne vakantie voor iedereen!
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