Nieuwsbrief 12
Nieuws uit de medezeggenschapsraad

19/2 –
22-2

Rapportgesprekken

24/24/3

Voorjaarsvakantie

7/3

Training zwemkampioenschap

9/3

Nieuwsbrief#13

14/3

Zwemkampioenschap

Zwemkampioenschap 2018

15/3

Kangoeroe rekenwedstrijd

Op woensdag 14 maart vindt voor de vierde keer het zwemkampioenschap voor basisscholen
plaats. Evenals voorgaande jaren wordt onze school vertegenwoordigd met twee teams.

19/3

Dansdag

20/3

MR-vergadering

21/3

Kijk en luister voorstelling
Groep 7

22/3

Konijnenspeurtocht
Groep 2D

23/3

Kabouterpad
Groep 1D

23/3

Nieuwsbrief #14

Nieuwe leerlingen
Op de locatie Roerdompstraat
verwelkomen we 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!

Jarigen

Wij wensen de jarigen in de
komende twee weken alvast een
fijne verjaardag!
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18/2
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22/2
22/2
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24/2
24/2
25/2
25/2
29/2
2/3
3/3
4/3
8/3

Medina (1D)
Mina (1R)
Hailey (4D)
Elize (6D)
Nisrine (5/6R)
Aiden (8D)
Hagar (1/2D)
Twan (1D)
Manoh (1D)
Mila (1R)
Kamal (5/6R)
Atilla (2/3R)
Levi (3D)
Milan (1/2D)
Emre (4R)

De Medezeggenschapsraad is weer twee enthousiaste ouders rijker, die mee willen denken met
de schoolleiding over zaken die u als ouder aangaan! Wij heten Rian Zijderveld en Driss
Elboudouhi dan ook van harte welkom! Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Wouter
Eijgelsheim en Dennis Klootwijk die zich jarenlang vol enthousiasme en gedrevenheid hebben
ingezet voor de MR. Wouter en Dennis, nogmaals heel hartelijk dank voor jullie inzet en
bijdrage!"

Team locatie Duivenvoorde bestaat uit: Tess (3D) - Sarah (4D) - Thomas (5D) - Thies (6D) Siebe (7D) - Kahlen (8D). De zwemmers van locatie Roerdompstraat:
Gyo (3R) - Gencay (4R) - Jasmijn (5R) - Levi (6R) - Noa (7R) - Imke (7R)
Op woensdagavond 7 maart staat er een (gratis) training gepland. Op dit moment is het
rooster nog niet bekend. Ouders/deelnemers worden via e-mail hierover bericht. Namens de
school zullen Edward & Kees de teams begeleiden.

Stagiaires
Ook in de komende periode verwelkomen wij weer een aantal studenten uit het MBO en HBO.
Deze studenten zijn in opleiding en hierbij ondersteunen en begeleiden wij hen graag. Zij zijn
immers de toekomst van ons beroep! In de tweede helft van dit schooljaar kunt u
onderstaande nieuwe studenten tegenkomen in de groepen:
Groep 1D:
Groep 1/2D:

Groep 4D:

juf Quinty
juf Talitha
juf Floortje
meester Devin
juf Cecily
juf Amber
meester Lars

(PABO; donderdag)
(PABO; dinsdag)
(onderwijsassistent; donderdag, vrijdag)
(PABO; dinsdag)
(onderwijsassistent; maandag, dinsdag)
(pedagogisch medewerker; donderdag, vrijdag)
(onderwijsassistent; maandag en dinsdag)

Groep 1R:
Groep 2/3R:
Groep 5/6R:
Groep 7/8R:

juf Annebel
juf Lieke
juf Marom
juf Desirée

(LIO; maandag, dinsdag, donderdag)
(PABO; maandag en dinsdag)
(PABO; maandag en dinsdag)
(PABO; maandag en dinsdag)

Groep 2D:
Groep 3D:

Juf Annebel is een zogenaamde LIO’er. Zij is bezig met de afrondende fase van haar opleiding
en mag daarom al de groep volledig zelfstandig lesgeven. Uiteraard zijn juf Daniëlle en juf
Jantine bij de start van deze periode aanwezig ter ondersteuning en begeleiding.

Parkeerboetes rond de Roerdompstraat
Al langere tijd besteden wij aandacht aan de verkeersveiligheid rond de scholen. Rond de
locatie Roerdompstraat is het parkeren op stoepen, voor andere auto’s of in de rijweg van onze
fietsende leerlingen een terugkerende ergernis. Deze week is er, in het kader van de
verkeersveiligheid en in overleg met verschillende partijen, door de politie actief bekeurd rond
deze locatie. Boetes variëren van 95 tot 140 euro. Wij wijzen u er daarom nogmaals op dat er
een parkeerverbod geldt langs alle stoepen. Ook in de komende weken zullen foutparkeerders
bekeurd worden, om de veiligheid van uw kinderen te verbeteren.

Opmerking van Deyvanio (groep 1R): "Juf, jij bent echt een vouwbakker, want jij
maakt alles in de klas." (Hij bedoelde een bouwvakker

)

Nieuwsbrief 12 ● OBS De Twee Wieken ● Telefoon: 0786123226 (Locatie Duivenvoorde), 0786129029 (Locatie Roerdompstraat)

