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Regenbogen en herfstkleuren
De vorige keer vertelde ik u over de warme dagen en de waterspelletjes. En nu worden we op het plein
verrast door stortbuien, regenbogen en prachtige herfstkleuren.
De tijd gaat niet alleen snel gezien het jaargetijde, ook verandert er veel in korte tijd in onze
maatschappij. Denkt u ook geregeld na over wat die veranderingen zullen betekenen voor onze
kinderen? Dat doen we in school ook en we zorgen dat we met antwoorden komen. We zijn gestart met
de scholing ‘coachende vaardigheden’ voor de leerkrachten. Daarnaast zien we in de klassen de
resultaten al van hoe de leerkrachten de lessen aanpassen op de verschillende leerstijlen. Ik word erg
blij wanneer ik in de middag kinderen een spellingsles met een soort hinkelblok zie doen of, a la Mees
Kees, kinderen de tafels zie oefenen terwijl ze letterlijk over de tafels lopen. Nu zijn we natuurlijk niet de
hele middag met lessen met bewegen bezig. Voor alle lerende kinderen is structuur erg belangrijk. Het
tussendoor bewegen helpt kinderen om de concentratie tijdens een schooldag te kunnen vasthouden.
Met hartelijke groet,
Mirjam Holwerda

Agenda
11 november
16, 17, 21 en 22
november
30 november

Sint Maarten
Oudergesprekken
Afsluiting thema Water tussen 17.00 en 18.00 uur
Ouders zijn welkom!

Nieuwe leerlingen
Annyk Alberda wordt vier jaar: zij draait al mee in groep 1/2. Welkom Annyk, we hopen dat je een leuke
tijd hebt op Tweespan! Thomas van Lune draait ook alvast mee met groep 1/2, hij is 30 november jarig.

Leerlingenraad
Wij zijn Harmen en Nikki en wij zitten dit jaar in de leerlingenraad. Wij vonden de eerste leerlingenraad
heel erg leuk. Harmen is voorzitter van de leerlingenraad en moet bijvoorbeeld de agenda maken. Nikki
leest altijd de ideeën van de klas voor. We hebben gesproken over het King spel en over de pauze die we
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wel langer zouden willen hebben.
15 December hebben we weer leerlingenraad en we gaan dan om 13.00 uur weer onze actiepunten
bespreken. We zitten dan aan de grote tafel in de lerarenkamer en dan gaan we alle ideeën uit de klas
en van ons zelf bespreken. Juf Alie helpt ons en zegt wat we kunnen doen en helpt ons bij het bespreken
zodat iedereen aan de beurt komt.
Groetjes Harmen en Nikki

NAW lijst
Ieder jaar geven we een nieuwe NAW lijst aan de ouders, met het verzoek deze in te vullen. Hierop
wordt gevraagd naar enkele persoonsgegevens van het kind. Nu zult u misschien denken: de school
weet deze gegevens toch wel? Maar soms zijn er veranderingen van oppasadres, of wijzigingen in
huisarts, of zijn medische zaken bekend geworden waarvan wij niet op de hoogte zijn. Daarom geven we
deze week een brief mee waarin u de nieuwste gegevens van uw kind op kunt schrijven. Zou u deze brief
weer aan uw kind mee willen geven of zelf in willen leveren bij de leerkracht?

Project schoolfruit
Volgende week start het fruitproject. Zijn er ouders die ons weer willen helpen met het klaarzetten van
het fruit? Het wordt fruit wordt op maandag bezorgd: we willen op dinsdag, woensdag en donderdag de
kinderen het fruit geven. Als u wilt helpen om het fruit te verdelen en in hapklare porties te snijden, dan
graag even een seintje aan juf Alie.

Actueel nieuws uit de groepen
Voor het nieuws uit de groepen, kunt u voortaan op de website van de school kijken. Ga hiervoor naar
www.tweespan.lemmer@gearhing.net en u bent op de hoogte van het laatste nieuws.

Oudergesprekken
Woensdag 16, donderdag 17, maandag 21 en dinsdag 22 november zijn de oudergesprekken gepland.
Deze gesprekken kunnen op verzoek van de ouders zijn, maar ook van de leerkracht. Dit keer worden
dus niet standaard alle ouders uitgenodigd. Als de leerkracht een gesprek met u wil, krijgt u een
uitnodiging van deze leerkracht. Wilt u als ouder een gesprek, dan kunt u een gesprek plannen op de
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intekenlijst. Deze hangen zoals gewoonlijk in de hal naar het kleuterplein. De gesprekken van november
zijn in principe zonder de kinderen. Het kan zijn dat u of de leerkracht iets wil bespreken, waarbij het
wenselijk is dat uw kind bij het gesprek is. Natuurlijk is dit dan mogelijk. Zou u dat dan willen doorgeven
aan de leerkracht?

Herhaalde oproep van de luizencommissie
Hierbij nogmaals een oproep aan ouders/verzorgers/ opa's & oma's om onze groep ‘luizenouders’ te
komen versterken. De vorige oproep heeft geen aanmeldingen opgeleverd.
Aanmelden kan bij de luizenmoeders en bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!
Namens de luizenmoeders, Marleen 06-19782762

Nieuws van de Ouderraad
5 oktober, dag van de leerkracht. Ook dit jaar hebben we deze dag niet voorbij laten gaan zonder een
blijk van waardering. Namens alle kinderen voor hun leerkracht(en).
(zie foto)
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Verder zijn we al volop in voorbereiding op het leukste feest van het jaar! Sinterklaas! En ook zijn we zo
stilletjes aan begonnen met de kerst! Allemaal weer hele leuke dingen.
Begin deze maand heeft u van ons weer een brief gekregen met een verzoek voor betaling van de
ouderbijdrage. Wij danken u alvast hartelijk voor het overmaken van de ouderbijdrage, zodat we de
maand december (en natuurlijk de rest van het schooljaar) weer onvergetelijk kunnen maken!
NL77 RABO 0337022453 tnv Stichting Voorzieningen Tweespan
Hartelijke groet, de ouderraad

IEP-Eindtoets
Voorgaande jaren namen wij de Centrale Eindtoets van CITO af, maar vorig jaar hebben we ervoor
gekozen om de IEP-Eindtoets af te nemen. De IEP-Eindtoets is net als de eindtoets van Cito een papieren
toets die zo is samengesteld dat alle leerlingen worden uitgedaagd om te laten zien hoe vaardig zij zijn
op het gebied van taal en rekenen. Er is echter een duidelijk verschil: de IEP-Eindtoets start met
makkelijke opgaven, die oplopen in niveau. Hierdoor doet het kind aan het begin van de toets
succeservaring op en wordt het meegenomen in de flow van toetsen. De kinderen mogen in de boekjes
schrijven en hoeven dus niet met verschillende opdrachtenboekjes en antwoordformulieren te werken.
Dat maakt de IEP-Eindtoets overzichtelijker. Onze ervaring is dat de leerlingen, die vorig jaar in groep 8
zaten, dit een fijnere toets vonden in vergelijking met de eindtoets van Cito. Doordat de IEP-Eindtoets
maar op twee dagen wordt afgenomen en per dag twee uur duurt, was de belasting voor de kinderen
minder groot. Daarbij waren de resultaten heel goed: alle drie scholen scoorden ruim boven het
landelijk gemiddelde. Kortom: zowel de leerlingen als de leerkrachten waren zeer positief over de IEPEindtoets, met als gevolg dat we ook dit jaar weer voor deze eindtoets hebben gekozen. De toets dagen
zijn dit schooljaar op 18 en 19 april.

Schoolconcert
Op donderdag 17 november wordt in het kader van ‘De Muzyk giet oer de Marren’ een schoolconcert
gegeven. Muzikanten van de muziekkorpsen Crescendo, Concordia en Excelsior brengen dan ‘Peter en
de Wolf’ ten gehore. Alle kinderen van de school, van groep 1 t/m 8, kunnen van dit concert genieten.
De muzieklessen vervallen deze week.
Met vriendelijke groet,
Team OBS Tweespan
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