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AGENDA
APRIL

2
9
10
16
17 en 18
20
23
27
30 t/m 11-05

2e Paasdag, leerlingen vrij
Start thema De uitvinder
Nationale Buitenlesdag
Laatste week schoolfruit
IEP Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Thema week Aandacht voor de 2e Wereldoorlog
Koningsdag, leerlingen vrij
Meivakantie

MEI

t/m 11
21
22 t/m 25
28
28 t/m 31

Meivakantie met daarin Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag, leerlingen vrij
Week van de adviesgesprekken groep 8
Start thema Als ik kan toveren
Avond4daagse

GEZONDE SCHOOL
Fantastisch, onze school heeft het
themacertificaat Bewegen en Sport gekregen!
Onze school is nu officieel een Gezonde School.
Naast het themacertificaat ontvangt de school
een plaquette. Deze wordt binnenkort geplaatst.
In het overzicht Gezonde scholen:
https://mijngezondeschool.nl/zoektool
vindt u Tweespan.
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WOUDAGEMAAL
Altijd al eens zelf een stoommachientje willen bedienen? Kom dan op 2 april vanaf 13:00 uur
naar het Ir. D.F. Woudagemaal en bezoekerscentrum in Lemmer. Op Tweede Paasdag
organiseren het Ir. D.F. Woudagemaal Lemmer en het Stoommachinemuseum Medemblik
het STOOMLAB!
Speciaal voor onze jonge bezoekers staan miniatuur stoommachines van het Nederlands
Stoommachinemuseum klaar, waarmee ze zelf stoom kunnen maken en zien hoe deze
stoom zorgt voor kracht en een machine in beweging zet. Ze krijgen uitleg van één van onze
vrijwilligers en mogen daarna zelf een echte miniatuurstoommachine bedienen.
PROKINO
Op maandag 9 april start de BSO in onze school. Het lege lokaal heeft een metamorfose
ondergaan. De nieuwe vloer ligt erin, de muren zijn geverfd en er wordt de komende dagen
ingericht. Mocht u eventueel samen met de kinderen even om een hoekje willen kijken, dan
kan dat gerust.

NATIONALE BUITENLESDAG
Door regelmatig reguliere lesstof in de buitenlucht aan te bieden, ontdekken, onderzoeken
en leren kinderen spelenderwijs en met veel meer plezier. Bovendien kunnen buitenlessen
eenvoudig gecombineerd worden met bewegen. Buiten leren, maar ook buitenspelen en
buiten bewegen is niet alleen leuk maar heeft ook nog eens een gunstig effect op de
gezondheid en de leerprestaties van kinderen.
Jantje Beton en IVN Natuureducatie willen scholen inspireren om buitenlessen steeds meer
onderdeel te laten zijn van het onderwijs. Zij streven ernaar dat 2.000 scholen in heel
Nederland naar buiten gaan op de Nationale Buitenlesdag 2018. Daarnaast ondersteunen zij
in aanloop naar de Nationale Buitenlesdag op 10 april 2018 12 ambassadeurscholen in
Nederland waaronder Tweespan!

KONINGSSPELEN
Dit jaar worden de Koningsspelen op 20 april voor groep 5 t/m 8 georganiseerd door de
beweegcoach van Miks welzijn en juf Marijke op het terrein van CVVO en MHC. De kinderen
doen daar 5 verschillende onderdelen.
Groep 1 t/m 4 heeft de Koningsspelen op school en deze worden door school georganiseerd.
De groepen 1 t/m 8 hebben vooraf aan de Koningsspelen het ontbijt op school.
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