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We zijn begonnen…!
De eerste weken werken en leren op school zitten er alweer op. Zowel voor de kinderen, het team als
voor mij. Ik heb gelukkig al veel ouders ontmoet de afgelopen periode. Ook heb ik in de klassen kennis
kunnen maken met de kinderen. En wat een prettige kennismaking was het! Dank jullie wel hiervoor.
U heeft gemerkt dat we tijdens de warme dagen direct gebruik hebben gemaakt van het werken met
het thema water. Er was veel gespetter en dat zorgde voor fijne verkoeling. Daarnaast leverden de
leuke activiteiten rondom de groepsvorming van de ‘Gouden Weken’ voor mooie zomerse tafereeltjes
op het plein en in de klas.
We zijn dit schooljaar direct gestart met het nieuwe werken in de klas. In de ochtend worden de vakken
rekenen, lezen, begrijpend lezen, spelling etc. gegeven. Dit doen we volgens de bestaande methodes. In
de middag werken we niet constant vanuit de methode maar vanuit een thema. We bieden in de
middaguren de lesinhoud aan van de wereldoriëntatie vakken (zoals bijvoorbeeld aardrijkskunde en
geschiedenis), cultuur en de creatieve vakken. De leerdoelen staan hierbij centraal en we maken niet
meer een strakke scheiding tussen de verschillende vakken. De lessen zullen meer van de praktisch en
creatieve vaardigheden van de kinderen vragen. We willen in die middaguren de kinderen mede regie
geven in het leren en ze hierbij verantwoordelijkheid geven. U heeft dit in de ouder- kind gesprekken al
een beetje meegemaakt.
Eerder heeft u gehoord over het concept Kunskapsskolan. In de laatste week van de vakantie is hierover
een scholingsbijeenkomst geweest met het hele team. Het is belangrijk dat kinderen leren met plezier
en ook goed weten wat ze leren en waarom. We gaan de kinderen langzaamaan meer regie geven in
wat ze leren, de kinderen kunnen meer in hun eigen tempo gaan leren en daarbij hebben de
leerkrachten een meer coachende rol. In de komende periode gaan we, één stap tegelijk, dit concept
vormgeven. We zullen u van deze stappen op de hoogte houden, ook via de nieuwsbrief.
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AGENDA
Noteer alvast deze data in uw agenda!
4 oktober
5 oktober
13 oktober
17 t/m 21 oktober

Dierendag
Start Kinderboekenweek
Afsluiting Kinderboekenweek donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Ouders zijn welkom!
Herfstvakantie

Nieuwe leerlingen
In groep 1/2 komen Noa Krikke, Sem Wesselius, Jillian Diekema en Cato Meijer deze maand op school.
Noa, Sem en Jillian draaien al mee.
Cato komt na de herfstvakantie.

Bewegen
Wellicht heeft u het van uw kind al gehoord; tijdens schooltijd rennen of een tikspelletje doen op het
plein, dat doen we tegenwoordig. Het zorgt voor betere concentratie, even stoom afblazen en nieuwe
energie.

Inloopdag
Woensdags is onze inloopdag. Ouders kunnen dan van 8.15 tot 8.30 uur in de klas kijken, de kinderen
kunnen laten zien waar ze op dat moment aan werken. Er is dan geen pleinwacht, want de leerkrachten
zijn op dat moment ook in de klas. De kinderen mogen dus ’s morgens meteen in de klas komen.

Project schoolfruit
We zijn weer ingeloot voor het project schoolfruit. Dit betekent dat we in de week van 7 november
starten. Twintig weken lang krijgen de kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag fruit op school. Het
doel is natuurlijk gezond eten, maar daarnaast maken de kinderen ook kennis met de meer onbekende
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fruitsoorten. Wanneer u meer wilt weten over dit Europese project dan kunt u deze link gebruiken om
naar de ouderbrochure te gaan. http://edepot.wur.nl/362952
Wij vragen u natuurlijk ook om uw kind gezonde traktaties mee te geven naar school.

Jumbo Spaaractie
De spaaractie van Jumbo duurt nog een week. We hebben tot nu al 577 punten gespaard! Wat de
eindstand wordt, kunt u straks lezen op onze website. We willen deze punten graag inruilen voor
buitenspeelgoed.

Vacature OMR oudergeleding
De oudergeleding van de OMR kan weer versterking gebruiken. Elke school heeft twee ouders en twee
medewerkers in de OMR. De vergaderingen van de OMR vinden gemiddeld een keer in de twee
maanden plaats op een dinsdagavond. U denkt mee en praat mee over veel zaken in de school. U
adviseert de directie gevraagd en ongevraagd. U bent op die wijze betrokken bij het reilen en zeilen in
de school. U kunt daarbij denken aan communicatie, personeelsbezetting, scholing leerkrachten e.d. Bij
verscheidene beslissingen heeft de OMR instemmingsrecht

Oproep van de luizencommissie
Hierbij een oproep aan ouders/verzorgers/ opa's & oma's om onze groep te komen versterken. Het is in
totaal maar vijf keer per jaar een uurtje.
Voor dit schooljaar zijn de komende controles op: 25 okt, 10 jan, 28 febr & 2 mei.
Het is elke dinsdag na de vakantie. Er zijn nu echt te weinig mensen die op dinsdag kunnen. Maar ook
al kun je niet elke dinsdag of juist niet op dinsdag kun je je toch opgeven, aangezien er ook wel eens
nacontroles moeten worden gedaan en die kunnen prima op een andere dag. Aanmelden kan bij de
luizenmoeders en bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!
Namens de luizenmoeders, Marleen 06-19782762
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Nieuws van de Ouderraad
We zijn al weer eventjes aan de gang, onze eerste activiteit was de schoolfotograaf. Er was wat
onduidelijkheid over de samenstelling van de groepsfoto's, wel of niet met juf op de foto, maar u zult
straks zien aan het eindresultaat dat alles goed komt. Ook waren er twijfels over het wel of niet opgeven
voor de gezinsfoto, maar dat opgave noodzakelijk was, stond te lezen in de vooraankondiging, net als
voorgaande jaren, ook volgend jaar zal dit weer het geval zijn.
Dan was er de ouderavond op 19 september, de opkomst was, tot onze spijt, laag. Onze nieuwe
directeur, Mirjam Holwerda, opende de avond en na onze presentatie van de jaarcijfers, kon u luisteren
naar kindercoach Baukje Yt van der Hoek , het was een leuke en informatieve avond. Ook hebben wij op
deze avond afscheid genomen van onze leden, Ansjenel de Vos, Anna Akkerman en Renate Kuipers.
Vanaf dit jaar komen Saskia Goerres en Marleen Lammers ons versterken. We hebben er weer zin in!

Onze leerlingenraad gaat weer van start!
In de groepen 5 t/m 8 zijn weer een aantal enthousiaste vertegenwoordigers gekozen die zitting nemen
in de leerlingenraad. Elke leerling heeft gestemd op een andere leerling van zijn of haar groep. Deze
leerling is aangekruist op het stembiljet en dit stembiljet is in ‘de stembus’ gedaan. De leerkracht heeft
de stemmen in het bijzijn van de leerlingen geteld en de uitslag bekend gemaakt.
Binnen een groep kon iedereen zich kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten waren, zijn er
binnen de groep verkiezingen gehouden. De leden blijven een jaar lid en kunnen zich het jaar erna
herkiesbaar stellen. De leerlingen die nog geen zitting hebben gehad in het voorafgaande jaar, hadden
voorrang op de leerlingen die al een termijn zitting hebben gehad.
Voor Tweespan nemen zitting in de leerlingenraad:
Groep 5: Niels van Vulpen en Anouk Kohlhammer
Groep 6: Nikki Kootstra en Harmen Klijnstra
Groep 7: Maud van Winkel en Kyra Chin A Foeng
Groep 8: Bjorn Broers en Ian Tilroe
Met vriendelijke groet,
Team OBS Tweespan
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