Nieuwsbrief 11
Resultaten bewegingsonderwijs in het ouderportaal
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Gezonde traktaties
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Wij zijn altijd blij om in de groep de verjaardag van de kinderen te
mogen vieren. Helaas merken we de afgelopen periode dat er
weer regelmatig heel erg lekkere, maar minder gezonde,
traktaties de school binnenkomen. In principe worden deze
traktaties in zo’n geval aan het einde van de dag meegegeven.
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Voorjaarsvakantie

Nieuwe leerlingen
Op de locatie Roerdompstraat
starten volgende week Yannick in
groep 1R, Yunus in groep 3R en
Emre in groep 4R.
Wij wensen hen allen veel plezier en
succes op De Twee Wieken!
Zoals u in de agenda kunt lezen, worden in
de komende periode regelmatig collega’s
vervangen. Naast de teamscholing volgen
onze collega’s regelmatig eigen scholing
om hun kennis nog verder te verdiepen en
verbeteren. Voor de vervanging kunnen
we gelukkig gebruik maken van bekende
gezichten, zoals juf Suze en juf Mariske.

Sinds vorig schooljaar worden ook de resultaten van de lessen bewegingsonderwijs ingevoerd
in Parnassys. Wij willen u echter benadrukken dat deze resultaten, in tegenstelling tot alle
andere toetsen, niet direct te herleiden zijn tot een behaald cijfer.
De vaksectie gymnastiek gebruikt voor ieder onderdeel van de gymlessen een voortgang op
niveau. Deze voortgang wordt pas op het rapport omgezet in een beoordeling (bijvoorbeeld;
voldoende, ruim voldoende of goed).
De resultaten in het ouderportaal lijken dus op een cijfer, dit bent u immers via alle andere
toetsen zo gewend, maar zijn dit niet. Wanneer u dus onvoldoendes ziet in het ouderportaal
voor bewegingsonderwijs, is er geen reden tot ongerustheid. Op het rapport is pas de echte
beoordeling zichtbaar.
Wij beseffen dat dit verwarrend kan zijn, het is echter een gevolg van het feit dat de gymsectie
voor meer dan 10 verschillende scholen, met meer dan 10 verschillende manieren van
rapporteren, moet administreren.

Om teleurstelling bij uw kind te voorkomen, vragen wij u om
rekening te houden met ons gezonde schoolbeleid. Dit betekent
dus dat wij om gezonde(re) traktaties vragen. Wij willen de
discussie over wat wel of niet gezond is liefst vermijden, wij
rekenen op uw ‘gezond’ verstand.

Waarom helpt voorlezen
Prentenboeken zitten vol met sociaal complexe situaties. Soms weet je als lezer meer dan de
personages, of heeft één van de personages informatie die de anderen niet hebben.
Personages vermommen of verstoppen zich, leiden elkaar om de tuin, en hebben
misverstanden. Al dit soort situaties dagen kinderen uit om een onderscheid te maken tussen
hun éigen percepties, intenties, overtuigingen en gevoelens, en die van anderen.
Prentenboeken zitten boordevol taal die verwijst naar wat personages denken, voelen, wensen
of vinden. Vermoedelijk leent voorlezen zich daarom goed voor het oefenen van
inlevingsvermogen.

Toppie sport
Leuk tijdens de vakantie! Een speurtocht over de Hooge Nesse/Veerplaat op woensdag 28
februari
Op woensdag 28 februari organiseert de Toppie sportcoach een stoere speurtocht met leuke
opdrachten en sportieve onderdelen.
Groep 3, 4 en 5 van 10.00-12.00 uur
Groep 6, 7 en 8 van 13.00-15.00 uur
Verzamelen bij het spartelbadje op de Veerplaat.
Kom en doe mee. Inschrijven kan via www.toppiecoach.nl. Blijf op de hoogte via
facebook.com/hoogenesse
Paascross/Canicross Hooge Nesse 31 maart 2018
10.00 Eieren zoeken voor de aller kleinste € 2,50
10.30 Kidsrun 600m & 900m € 3,Meer informatie kunt u vinden op: http://sterkstaaltje.fikket.com/
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Nieuwsbrief 11
Jarigen

Wij wensen de jarigen in de komende
twee weken alvast een fijne
verjaardag!

‘t Weetpunt (extern)
Takken sjouwen/ wilgen hut bouwen
Zaterdagmiddag 17 Februari 2018 start 13.00 uur 15.00 uur
Bouw je eigen hut, breng een helper mee?
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In /bij ’t Weetpunt
Develpad 169, 3335 AR Zwijndrecht
www.natuur-zw.nl
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Oefenen voor de 41e verkerkloop

Iedereen is welkom, verzamelen bij ’t Weetpunt.
Met werkhandschoenen aan gaan we sjouwen en als je vlag
in top gaat, is er warme chocolademelk om in je eigen hut te
drinken, met je helpers. Jonger dan 8 jaar kom dan met
begeleiding. Deelname is gratis

Uilenballen pluizen
Woensdagmiddag 21 februari 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
Wil je alles weten over uilen?
Kom dan naar ’t Weetpunt, daar gaan ze je alles vertellen en uilen laten
zien: spannend……! Iedereen is welkom. Jonger dan 8 jaar kom dan met
begeleiding. Deelname is gratis.

De data voor de tweede en derde 'Wiekenloop' zijn bekend. De tweede staat gepland
op maandagavond 26 maart en de derde op woensdagavond 18 april. De start is bij het
bruggetje en de finish is op het middenterrein. Het parcours bestaat uit 2 ronden van 2,1 km
om het Develpark en de laatste 800 meter wordt in het park gelopen. De start van beide lopen
is om: 19.00 uur! Deze lopen zijn bedoeld voor leerkrachten - ouders en ex-leerlingen. Een
gastloper is ook van harte welkom. De eerste lopers hebben zich al aangemeld. Opgeven
kan t/m vrijdag 9 maart via: keestak@hotmail.com
Ook de leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan binnenkort oefenen. Hieronder volgt het rooster
voor beide locaties.
Wist je dat vanuit groep 8D
Timo 8D vertelt de juf over een weetje dat
hij heeft gehoord over de ruimte. Het
schijnt dus dat je er jonger uitziet
wanneer je in de ruimte bent geweest.
Dus vraagt Timo aan juf Filiz: "Juf, ben u
naar de ruimte gegaan? U lijkt zo jong!"

In week 6 starten de techniekcircuits
voor de groepen 2 t/m 8.

Oefenschema locatie Roerdompstraat op maandagmiddag 12 februari:
12.30 - 13.00 uur: groep 3;
Op donderdagmiddag 15 februari:
12.30 - 13.00 uur: groep 4;
13.00 - 13.30 uur: groep 5/6;
13.30 - 14.00 uur: groep 7/8.
Oefenschema locatie Duivenvoorde op donderdagmiddag 22 februari:
12.30 - 13.00 uur: groep 3;
13.00 - 13.30 uur: groep 4;
13.30 - 14.00 uur: groep 5.
Op dinsdagmiddag 6 maart: (i.p.v. 6 februari)
12.30 - 13.00 uur: groep 6;
13.00 - 13.30 uur: groep 7;
13.30 - 14.00 uur: groep 8.
Belangrijk: zorg voor gymschoenen (dus niet op blote voeten!) en voor na afloop: een flesje
water.
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