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basisschool

AGENDA

JANUARI

FEBRUARI

8
9
15
17
22 t/m 02-02
24

Nieuwjaarsborrel, 14.00 uur
Start lege flessen actie t/m 29-01
Start thema:
‘Programmeren en 21e eeuwse vaardigheden’
Start kaartenactie t/m 24-01
Toetsweken CITO
Voorleesdagen en Voorleesontbijt

5
14
15
20
23
26 t/m 02-03

Start thema Olympische spelen
Studiedag team, leerlingen vrij
Oudergesprekken op middag
Oudergesprekken op middag en avond
Rapport 1 mee
Voorjaarsvakantie

WELKOM
In groep 1 start na de kerstvakantie Daniël Spijkerman.
Wij wensen hem veel plezier op Tweespan!

AFSCHEID
In groep 2 neemt Finn afscheid. Hij gaat verhuizen naar Echtenerbrug. Wij wensen hem veel
plezier op de basisschool Twa yn ien!

INLOOP EN KIJKOCHTEND
Na de kerstvakantie gaan dagelijks de deuren open om 8.15 uur voor de inloop en kunnen
de kinderen (en eventueel hun ouders/verzorgers) naar binnen komen. De leerkrachten zijn
dan in de klas aanwezig en zal er op het plein geen pleinwacht zijn.
Op woensdag is het mogelijk om in de klas van uw kind(eren) te kijken waarmee zij of hij
mee bezig is.
De bel gaat om 8.25 uur zodat we om 8.30 uur kunnen beginnen.
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STAGIARE
Regina heeft afscheid genomen in groep 4, na de kerstvakantie start zij met haar LIO stage in
groep 1. Zij zal op maandag, dinsdag en woensdag tot de zomervakantie daar haar lessen
gaan geven.

SCHOOLPLEIN
De opbrengsten van de onderstaande acties zullen voor het schoolplein zijn. We zijn bezig
om op het plein een Pannakooi te krijgen. Ook is er door de leerlingen aangegeven dat zij
een schommelnest willen.
Flessenactie
Van 9 januari tot en met 29 januari staan bij zowel de onderbouw- als de bovenbouwingang
karren waarin lege flessen in kunnen. U kunt alvast flessen beginnen te sparen!
Kaartenactie
In alle groepen hebben de kinderen een ansichtkaart gemaakt. Het thema mochten ze zelf
kiezen. Vervolgens is er in elke groep gekozen voor één kaart die gedrukt gaat worden.
Op woensdag 17 januari krijgt elk kind 2 pakketjes mee. De pakketjes met de 8 kaarten
kunnen worden verkocht voor 2 euro per pakketje.
Voor woensdag 24 januari kan het geld bij de leerkracht ingeleverd worden.

TWEESPAN EN PROKINO
Wat vinden wij het leuk om te melden dat de BSO op Tweespan van start gaat en wel op 1
april 2018 (Nee! Geen grap). We hebben voldoende aanmeldingen om te starten op
maandag en dinsdag voor de naschoolse opvang.
De kinderen kunnen terecht op dagdelen van 14.15-17.00 of van 14.15-18.30 uur. Net wat
voor u het beste uitkomt.
Tweespan heeft het predicaat Gezonde School. Als kinderopvangorganisatie sluiten we hier
graag op aan. Dit gaat betekenen dat we in samenwerking met school zullen zorgen voor
een gezonde leefsituatie op de groep met aandacht voor beweging, mindfullness en gezonde
voeding. Dit zult u terugzien in het activiteitenprogramma van de BSO. In een latere
nieuwsbrief zullen we daar nader over informeren.
Mocht u dit lezende belangstelling hebben voor BSO, neemt u dan vooral contact met op
met Prokino. Dit kan op telefoonnummer 06-33342674 of m.vanderwal@prokino.nl.
Eventuele voorschoolse opvang en opvang op andere dagen vindt vooralsnog plaats op Villa
op Stelten.
Tweespan en Prokino kijken uit naar de samenwerking!
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THEMATISCH WERKEN
Het thema ‘anders en gelijk’ wat zou starten na de kerstvakantie gaan we vervangen door
het thema ‘programmeren en 21ste eeuwse vaardigheden’.
Op maandag 15 januari starten we om 13.00 uur met de kinderen dit thema op het leerplein.

OUDERRAAD
Hallo allemaal,
Bij deze nieuwsbrief vinden jullie het financieel jaaroverzicht van het jaar 2016/2017.
Johanna Talsma heeft afscheid genomen van de ouderraad, zij was onze penningmeester,
wij danken haar voor haar inzet! Marleen Lammers heeft het stokje inmiddels
overgenomen.
Mochten er vragen zijn of wilt u meer informatie, dan kunt u een mail sturen
naar ouderraad.tweespan@gmail.com om een afspraak te plannen.
De brief betreffende de ouderbijdrage voor dit schooljaar, heeft u in oktober per mail
ontvangen, heeft u de mail niet ontvangen, laat het ons dan even weten.
Het bedrag voor de 5 december cadeautjes was tot vorig jaar € 6,00, vanaf dit jaar is het
verhoogd naar € 7,50. We hebben dit jaar geïnvesteerd in een nieuw Sinterklaaskostuum, dit
was hard nodig, nu kunnen we weer jaren vooruit. Verder zijn we bezig met de
voorbereidingen voor kerst en hopen jullie te zien op donderdag 21 december voor een
lekkere beker chocomelk, terwijl de kinderen genieten van hun kerstdiner.
Fijne feestdagen gewenst namens de ouderraad!

WORKSHOP
In de kerstvakantie worden er 2 ‘mad science’ workshops georganiseerd in het
Woudagemaal in Lemmer. Workshops vol proefjes en experimenten voor kinderen tussen de
8 en 12 jaar. De techniek achter deze stoomreus, die tevens op de UNESCO Werelderfgoed
staat, is namelijk heel bijzonder! Men kan zich aanmelden via info@woudagemaal.nl
Verdere informatie leest u in de bijlage.

NIEUWJAAR
Op maandag 8 januari om 14.00 uur proosten we met de kinderen op het nieuwe jaar.
Ook u bent hierbij van harte welkom!

VAKANTIE
Wij wensen jullie allemaal heel fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2018!
Tot ziens in het nieuwe jaar, hartelijke groet, Team Tweespan
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