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AGENDA

NOVEMBER

4
13
13
22

Schoolontbijt
Start thema Sinterklaas
Start Schoolfruit
Gearhingdag, leerlingen vrij

DECEMBER

5
11
21
25 t/m 05-01

Sinterklaas
Start thema Kerst
Kerstfeest
Kerstvakantie

WELKOM
In de verschillende groepen zijn dit schooljaar ingestroomd : Aaliyah, Nick, Steven, Lieuwe,
Roos, Suus, Elano, Ruud, Sydo, Kerim, Daniek, Leon, Irma, Tim, Silke, Stijn, Byron, Wytze,
Sem en Esmee.
In groep 1: Yagmur, Danique, Sem, Joris, Hailey, Lev en Jayme.
De meesten draaien alweer even mee,
wij wensen hen alsnog een hele fijne tijd op Tweespan toe!

EVEN VOORSTELLEN
Nu juf Baukje met zwangerschapsverlof is staat juf Manon voor groep 5. Hieronder stelt zij
zich aan u voor.
Hoi allemaal,
Even voorstellen. Ik ben juf Manon, ik ben 26 jaar en ik kom uit
Leeuwarden. Mijn hobby’s zijn lezen, films en ik houd van de
natuur. Ik vervang tijdelijk juf Baukje, die met
zwangerschapsverlof is. Met veel plezier mag ik nu haar groep 5
overnemen. Ik ben er van maandag tot en met vrijdag. We gaan
er een leerzame en gezellige tijd van maken!
Groeten, Manon
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In groep 6 loopt Tamara bij ons stage. Hieronder stelt zij zich aan u
voor.
Hallo,
Mijn naam is Tamara. Ik loop stage in groep 6. Ik heb het erg naar
mijn zin. Op maandag, dinsdag en woensdag ben ik hier op de
Tweespan en op donderdag en vrijdag ga ik zelf naar school! Ik zit
in mijn examenjaar van de opleiding onderwijsassistent. Hierna wil
ik graag door naar de pabo.
Groeten, Tamara

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Tweespan doet mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Jullie kunnen daarom jullie kind(eren)
op 9 november voor één keer zonder ontbijt naar school sturen. Op deze dag schuift de hele
school namelijk aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een leuke les over de beste start
van de dag. Zo leren de kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten
is en wat je ’s ochtend het beste kunt eten. Het ontbijt wordt verzorgd door Poiesz Lemmer.

SCHOOLFRUIT
Van 13 november tot en met 20 april doet wij mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in
de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week, namelijk
woensdag, donderdag en vrijdag, gedurende twintig weken een portie
groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om in de klas op te
eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende
soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook
leuk!

euschoolfruit.nl
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het
Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het
Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de
Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden
aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.

Voor het snijden en verdelen van het fruit hebben we jullie hulp nodig op woens-, donderen vrijdag. Wie heeft één of meerdere dagen tijd om ons te helpen?
Graag doorgeven aan Margreet, margreet.hunia@gearhing.net
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GEZONDE SCHOOL VIGNET
Een Gezonde School is een school die structureel aandacht
besteedt aan gezondheid. Hieronder vallen 6 thema's.
Tot nu toe heeft Tweespan aandacht geschonken aan de thema’s ‘voeding’ en ‘bewegen en
sport’. Voor het thema ‘bewegen en sport’ willen we dit jaar het 'Gezonde school vignet'
gaan behalen. Dat betekent dat er dan voor dit thema beleid wordt vastgelegd.
Wij blijven structureel aandacht aan het thema voeding geven. Zoals bijvoorbeeld met het
jaarlijkse schoolontbijt en het schoolfruit. Wij denken verder na over hoe gezond wij
bijvoorbeeld de traktaties op school willen zien. De leerlingenraad wordt hierin ook
betrokken.

ALLE KINDEREN MOETEN MEE KUNNEN DOEN
Lid zijn van een sportclub, zwemles, muziekles, meegaan met schoolreisje of je verjaardag
vieren. Voor ca. 1.000 kinderen in onze gemeente is dat niet vanzelfsprekend omdat de
financiële middelen daarvoor thuis ontbreken. Meer informatie hierover leest u in de bijlage.

LEERLINGENRAAD
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. 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.
De volgende kinderen hebben dit jaar zitting:
Babs en Finn namens groep 5, Marije en Mikke namens groep 6, Jasper en Iris namens groep
7 en Kyra en Maeve namens groep 8. Wij wensen de raad een goed jaar toe!
Verslagen van de bijeenkomsten van de leerlingenraad kunt u vinden op de website.

KLUSAVOND
Wie kan op dinsdag 28-11 van 19.00 tot 21.00 uur ons helpen met o.a. de volgende klusjes:
het maken van verrijdbare wandjes voor de stilteplekken op het werkplein, het ophangen
van planken en het verven van wanden en kasten. Voor materiaal en gereedschap wordt
gezorgd.
Dan zoeken we ouders die kunnen naaien. In het grote lokaal willen we namelijk graag
gordijnen voor het gedeelte waar allerlei materiaal staat opgeslagen. De gordijnrail hangt al,
wie willen de gordijnen naaien?
Graag opgave bij Margreet, margreet.hunia@gearhing.net

BEACHCLUB LEMMER
In de bijlage vindt u de flyer i.v.m. het 5 jarig bestaan van BeachClub Lemmer. Dit is op
zaterdag 11-11-2017 van 13.30 tot 16.30. Het evenement is gratis en voor alle
basisschoolleerlingen uit Lemmer.

