Nieuwsbrief 10
22/1

Juf Suze voor groep 7/8R

De nationale voorleesdagen

22/1

Open Huis Walburgcollege

23/1

Voorstelling De Pando
Groep 7/8R & groep 8D

24/1

Voorleeslunch

24/1

Bibliotheek Roerdompstraat

Deze gaan van start op woensdag 24-1. Tijdens de lunch zullen de
kinderen voorgelezen worden door een andere juf of meester dan zij
gewend zijn. In de dagen die daarop volgen zal er geregeld een gast in
een groep aanwezig zijn, die de kinderen zal voorlezen. Wilt u ook een
keer komen voorlezen in de groep van uw kind, dan kunt u dit
aangeven bij de eigen leerkracht. Hij/zij zal dan in overleg met u een
dag/tijdstip afspreken.

25/1

Groep 7D juf Linda/Saskia,
groep 7/8R meester Koen

26/1

Groep 7D juf Linda

31/1

Open Huis Develsteincollege

1/2

Juf Suze voor groep 8D

2/2

Juf Suze voor groep 8D

2/2

Nieuwsbrief #11

5/2

Studiedag
Kinderen vrij

6/2

Technieklessen op Loket
Groep 7D

6/2

MR-vergadering

7/2

Space Expo uitje
Kangoeroegroep

Nieuwe leerlingen
Op de locatie Duivenvoorde
verwelkomen we Liam, Justin &
Senne in groep 1D.
Wij wensen hen allen veel plezier en
succes op De Twee Wieken!

Uiteraard zal op De Twee Wieken, gedurende de Nationale
Voorleesdagen, meer dan gebruikelijke aandacht zijn voor lezen. Ook in
de bieb zullen er veel leesstimulerende activiteiten zijn.
Speciaal voor De Nationale Voorleesdagen 2018 is er een prentenboek
top 10 samengesteld door een jury van jeugdbibliothecarissen.











Alberts boom – Jenni Desmond (Lemniscaat)
Antonia – Anke de Vries & Piet Grobler (Lemniscaat)
De kusjes-krokodil – Jozua Douglas & Loes Riphagen (De Fontein)
Gewoon zoals je bent – Jonny Lambert (Veltman Uitgevers)
Ik ben bij de dinosaurussen geweest – Edward van de Vendel &
Floor de Goede (Querido’s Kinderboeken)
Mmm… een taart! – Susanne Strasster (Hoogland & Van
Klaveren)
Mijn potje – Anita Bijsterbosch (Clavis)
Nog even mijn haartjes wassen – Jörg Mühle (Gottmer Uitgevers)
Slaap maar fijn, bouwterrein – Sherri Duskey Rinker & Tom
Lichtenfeld (Moon)
Ssst! De tijger slaapt – Britta Teckentrup (Gottmer Uitgevers)

Prentenboek van het Jaar
Uit bovengenoemde tien boeken is
het Prentenboek van het Jaar
gekozen: ‘Ssst! De Tijger slaapt’ van
Britta Teckentrup. Het belangrijkste
criterium bij het kiezen van het
Prentenboek van het Jaar is dat het
boek naast een goed verhaal en
aantrekkelijke illustraties, voldoende
aanknopingspunten biedt voor
interactie met peuters en voor
verwerking in hun spel.

Zoals u in de agenda kunt lezen, worden in
de komende periode regelmatig collega’s
vervangen. Naast de teamscholing volgen
onze collega’s eigen scholing om hun
kennis nog verder te verdiepen en
verbeteren. Soms is dit ook tijdens
schooltijd. Voor de vervanging kunnen we
gelukkig gebruik maken van bekende
gezichten, zoals juf Suze en juf Mariske.
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Nieuwsbrief 10
Jarigen
Wij wensen de jarigen in de komende weken
alvast een fijne verjaardag!

Ouderportaal Parnassys tijdelijk gesloten
De toetsperiode rond het Leerlingvolgsysteem is weer begonnen.
Mogelijk heeft u het al gemerkt; binnen het Ouderportaal is de
mogelijkheid tot het inzien van de niet-methodetoetsen uitgeschakeld.
Zodra alle toetsen zijn afgenomen en ingevoerd, zal deze optie weer
geactiveerd worden.

20/1

Dex (1/2D)

22/1

Chudelliëne (4R)

23/1

Tim (7/8R)

Schoolfotograaf

24/1

Feline (2/3R)

24/1

Kardo (4R)

28/1

Muna (7D)

Voor de kerstvakantie heeft u via de door u ontvangen inlogcode de
schoolfoto’s van dit jaar kunnen bestellen. Mocht u dit nog niet gedaan
hebben, dan kunt u dit nog doen tot en met donderdag 15 februari.
Hierna vervallen de codes en worden de digitale versies verwijderd.

29/1

Marcelle (1R)

29/1

Sarah (5D)

1/2

Jana (4R)

1/2

Lily (2/3R)

1/2

Imke (5D)

1/2

Djamilo (2D)

3/2

Churdraiska (5/6R)

3/2

Jayden (1/2D)

4/2

Wiebe (1/2D)

Op woensdag 24 januari komt onze fotografe de foto’s maken van de
kinderen die op het eerdere moment ziek waren. Ook nieuwe leerlingen
zullen alsnog op de foto worden gezet. Dit zal tijdens schooltijd zijn.
Na schooltijd is Mary-Ann (onze fotografe) op de locatie
Roerdompstraat aanwezig, mocht u moeite hebben met het
bestelproces. Zij wil u dan graag helpen om eventuele inlogproblemen
op te lossen.

Verkerkloop
Al ruim 100 inschrijvingen binnen voor de 41ste VERKERKLOOP
Vanaf gisteren is het mogelijk om je in te schrijven voor de 41ste V.l. Dat
kan individueel voor de 5 en 10 kilometer. Tevens is het mogelijk met de
bedrijvenloop mee te doen. Vier lopers vormen een team en de tijden
worden bij elkaar opgeteld. De afstand bedraagt 5 km. Voor meer info
kun je op de site van Verkerk:
www.verkerkloop.nl.
Leerlingen van De Twee Wieken kunnen zich
later digitaal of via een strookje aanmelden.
Het goede doel voor dit jaar is een
"SCHOOLBUS NATUUREDUCATIE"
In de Zwijndrechtse Waard krijgen de
basisschoolkinderen al 10 jaar natuurlessen. Het vervoer van deze
kinderen wordt steeds meer een uitdaging voor de leerlingen en de
scholen. De inzet wordt dus het faciliteren van een schoolbus, speciaal
voor deze natuurlessen!

Telefoonstoring Roerdompstraat
Wij zijn niet bereikbaar op het vaste
telefoonnummer 0786129029. U kunt ons
op deze locatie bereiken via het nummer
van onze schoolmobiel: 0630095489. Onze
excuses voor eventueel ongemak.
Deze week wordt de beschadigde lijn
opgegraven en (hopelijk) eindelijk hersteld.

Afgelopen jaren hebben wij vanuit de scholen & ouders, die ons zelf
benaderen, diverse verzoeken ontvangen of er kinderen mogen
participeren die op de dag van de V.l. nog geen 6 jaar zijn, of juist wel 6
jaar zijn maar dat hun klasgenootjes van groep 2 nog niet deelnemen
aan de V.l. Wij begrijpen dat dit af en toe voor verwarring zorgt,
zodoende is er het volgende besloten: leerlingen dienen minimaal in
groep 3 te zitten voor deelname aan de V.l. (bij uitzondering zouden
daar 5-jarigen bij kunnen zitten!)
'mees' Kees
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Toppie
Beste ouders/verzorgers,
Namens de Toppies informeren wij u graag over diverse naschoolse Toppie activiteiten voor de groepen 3 t/m 8. Via
www.toppiecoach.nl kunt u uw kind(eren) nog inschrijven. Let op, sommige activiteiten starten al volgende week.
Sport:
Op maandag 22 januari, 29 januari, 12 februari en 19 februari is er op de Roerdomp de workshop "Je fitste zelf challenge".
Deze is in het speellokaal van 14:30u - 15:30u. (let op aangepaste tijd) voor de groepen 3 t/m 5.
Op vrijdag 26 januari, 2 februari, 9 februari en 16 februari is er op de Roerdomp de workshop "Weerbaarheid".
Deze is in het speellokaal van 14.15u - 15:15 u. voor de groepen 3 t/m 5.
Cultuur:
Op dinsdag 23 januari, 30 januari, 13 februari en 20 februari is er op locatie Duivenvoorde
de workshop "Musical".
Deze is van 14:15u -15:15 u. voor de groepen 6 t/m 8.
Op donderdag 25 januari, 1 februari, 8 februari en 15 februari is er op de locatie
Roerdomp de workshop "Poëzie".
Deze is van 14:15u - 15:15 u. voor de groepen 6 t/m 8.

M@d Science
Afgelopen week hebben de wetenschappers van Mad Science weer bezoek gebracht aan onze school. Een aantal jaar
geleden zetten zij de boel al op stelten tijdens de Kinderboekenweek, rond het thema ‘Raar, maar waar!’.
Dit maal lieten zij zien hoe spannend, leuk en verrassend wetenschap kan zijn. Natuurlijk ervaren de kinderen dit ook tijdens de
lessen op school. Mocht uw kind gemotiveerd zijn geraakt, dan kunnen zij zich inschrijven voor het naschoolse aanbod.
Aangezien dit geen Toppie-activiteit is, zijn hier dit maal wel kosten aan verbonden (72 euro voor 6 lessen). De workshops
worden gegeven op beide locaties, mits er genoeg aanmeldingen zijn. Aanmelden kan via de website van Mad Science.
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