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Kangoeroewedstrijd

Week van het Openbaar Onderwijs

16/3

Juf Suze voor groep 6D

Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 maart is het de week van het Openbaar onderwijs. We
beginnen deze week op maandag 19 maart met de gezamelijke dansdag.

19/3

Dansdag

19/3

Informatieavond werkweek
Ouders groepen 7

20/3

MR-vergadering

21/3

Kijk en luistervoorstellingen
Leerlingen groep 7

21/3

Bibliotheek Roerdompstraat

22/3

Ik eet het beter
Groep 6,7,8

22/3

Konijnenspeurtocht
Groep 2D

23/3

Kabouterpad
Groep 1D

23/3

Dag van de Leerlingenraad
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Nieuwsbrief #14

26/3

Oudertevredenheidspeiling

26/3

Wiekenloop

28/3

Grote rekendag

30/32/4

Paasvrij

Nieuwe leerlingen

Op de locatie Duivenvoorde
verwelkomen we Medina, Twan,
Manoh in groep 1D en op de
locatie Roerdompstraat Mina, Mila
in groep 1R.
Wij wensen hen allen veel plezier
en succes op De Twee Wieken!

Tijdens de Kanjertraining in
groep 1R vraagt de juf welke
dieren er in de zwarte huisjes
wonen. "De pechvogels", volgens
Zoey.

De openbare school brengt opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van
gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk,
maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De openbare school leert
kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen
leiden en het leert hun vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat
anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. In het openbaar onderwijs leren
kinderen door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij, want dat maakt deel uit van
onze cultuur. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken.
Iedereen doet ertoe.
Op vrijdag 23 maart gaat een afvaardiging van de leerlingenraden van de Zwijndrechtse
openbare scholen (Dolfijn, Develhoek, Tandem, Koningin Julianaschool en natuurlijk De Twee
Wieken) naar Dordrecht. In het Nationaal Onderwijsmuseum wordt Expeditie Droomschool!
georganiseerd. De kinderen gaan met elkaar aan de slag om te bekijken hoe het onderwijs van
de toekomst er uit ziet. Expeditie Droomschool! stelt creativiteit, denkvermogen en
dialoogvaardigheden op de proef. Voor één dag zijn kinderen de baas. Zij ontwerpen samen
met schoolbestuurders van nu hun Droomschool! Onze afvaardiging zal hier uiteraard verslag
over doen in een aanstaande nieuwsbrief!

Koningsspelen sponsorloop
Op vrijdag 20 april organiseren wij op beide locaties de Koningsspelen. Net als andere jaren
starten we de dag met een Koningsontbijt op school en hebben we verder een programma vol
met sport- en spelactiviteiten voor de kinderen. Een onderdeel van deze Koningsspelen is dit
keer een sponsorloop. We gaan proberen een mooi bedrag bij elkaar te lopen voor de school
én ons goede doel, namelijk het Ronald Mc Donald Huis. Dit doel is in samenwerking met onze
leerlingenraad gekozen. In de midden- en bovenbouwgroepen laten we ook het volgende
filmpje zien van onze leerlingen Faye en Loïs.
Vandaag hebben alle kinderen een sponsorformulier mee naar huis gekregen. Zij hebben tot 9
april de tijd om, binnen de familie-, vrienden- en kennissenkring, mensen te vinden die hen
willen sponsoren, met een vast bedrag of per gelopen rondje. We willen u wel vragen de
kinderen niet zelf langs de deuren te laten gaan in de wijk.
Natuurlijk vinden wij het hartstikke leuk als u uw kind komt aanmoedigen bij de sponsorloop.
Ook bij de andere onderdelen van deze sport- en speldag bent u van harte welkom om te
komen kijken.
De sponsorloop voor de kinderen van locatie Roerdompstraat vindt plaats in het Develpark.
Locatie Duivenvoorde organiseert het op en langs het onderbouwplein.
Alle kinderen zijn deze dag om 12 uur uit en kunnen daarna gaan genieten van de meivakantie.
De eerste dag na de meivakantie krijgen zij hun formulier weer terug en kunnen dan langs hun
sponsors gaan om hun bij elkaar gelopen bedrag te innen.
In nieuwsbrief 14 informeren wij u verder over de inhoud van deze dag.
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Jarigen

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

Juf Jantine heeft een nieuwe baan
Juf Jantine is al lange tijd werkzaam bij De Twee Wieken en heeft in het verleden al eerder
aangegeven op zoek te willen gaan naar een nieuwe uitdaging in een andere werkomgeving.
Tot haar vreugde heeft zij deze nieuwe werkplek gevonden in Rotterdam, waar zij binnen het
Rotterdamse onderwijs de brug mag gaan vormen tussen peuters en kleuters.

14/3

Jesse (2D)

15/3

Lisa (5/6R)

15/3

Tessa (4R)

18/3

Han (4D)

19/3

Pepijn (8D)

19/3

Annemarieke (8D)

Schoolvoetbaltoernooi

20/3

Megan (1D)

Op dinsdag 13 maart wordt er getraind voor het schoolvoetbaltoernooi. Deze training vindt
plaats op het grasveld tussen de flats aan het Fazantplein en Leeuwerikplein.

21/3

Amber (1/2D)

Van 14:45 uur tot 15:30 uur is groep 5 aan de beurt.

22/3

Tessa (8D)

De training voor groep 6 begint om 15:30 uur en duurt tot 16:15 uur.

24/3

Luna (7D)

24/3

Tigo (8D)

Wij zijn heel blij voor juf Jantine dat zij dit avontuur aan mag gaan, maar zijn tegelijkertijd
verdrietig dat we een zeer gewaardeerde collega gaan kwijtraken. Juf Jantine zal vervangen
worden door juf Annebel. Juf Annebel is onlangs gestart als Leraar in Opleiding in groep 1R. Tot
en met 31 maart blijft juf Jantine ook aanwezig in deze groep ter ondersteuning, waarna juf
Annebel de groep zal overnemen.

Als laatste is groep 8 aan de beurt, van 16:15 uur tot 17:00 uur.

Rapporten
De meeste rapportgesprekken zijn inmiddels geweest. Denkt u eraan de rapporten
ondertekend terug in te leveren bij de leerkracht van uw kind?

‘t Weetpunt (extern)

Hieronder ziet u een foto van kinderen uit
groep 4R die apparaten uit elkaar aan het
halen zijn in het kader van techniek.

–––––––––––––––––––––
Zaterdagmiddag 17 maart 2018 start 13.00 uur tot
15.00 uur. Slimme speurneuzen gezocht. Met een
geocache apparaat gaan jullie samen opzoek naar de
juiste code.
Iedereen is welkom, verzamelen op de Hooge Nesse bij
Ara Hotel. Jonger dan 8 jaar? Kom dan met
begeleiding. Deelname is gratis.
–––––––––––––––––––––
We vieren de lente.
Woensdagmiddag 21 Maart 2018 start
14.30 tot 16.00 uur.
Alles wat bloeit en groeit gaan we bekijken
in het park. Binnen gekomen maken we ons
eigen moestuintje om thuis goed te
verzorgen en van te genieten.
Jonger dan 8 jaar kom dan met begeleiding.
Deelname is gratis.
www.natuur-zw.nl
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Verkerkloop/Wiekenloop
Inmiddels hebben alle groepen minimaal een keer geoefend voor de Verkerkloop. Afgelopen week zijn de inschrijfformulieren met de leerlingen
van beide locaties meegegeven. Onze voorkeur gaat uit naar een digitale inschrijving. Dit om 'problemen' (zoekgeraakte formulieren) te
voorkomen.
Ook bestaat de mogelijkheid voor leerkrachten - (ex-)ouders - ex-leerlingen je aan te melden voor de tweede Wieken(oefen)loop om en in het
Develpark op maandagavond 26 maart om 19.00 uur. Een loopmaatje is ook van harte welkom. Inmiddels heeft een tiental lopers zich
aangemeld.
Aanmelden Verkerkloop en/of Wiekenloop kan via: keestak@hotmail.com

Zwemkampioenschappen
A.s. woensdag 14 maart wordt voor de vierde keer het zwemkampioenschap voor basisscholen gehouden in zwembad de Hoge Devel. Onze
school neemt deel met twee teams. Locatie Duivenvoorde wordt vertegenwoordigd door: Tess de Boer (3D) - Sarah Kanat (4D) - Thomas van Rijn
(5D) - Thies Huijberts (6D) - Siebe Biemond (7D) en Kahlen Kortlever (8D) De zwemmers van loc. R. zijn: Sem Levisson (3R) - Gencay Onar (4R) Jasmijn Hoek (5R) - Levi Levisson (6R) - Noa van Delft (7R) & Imke v.d. Voet (7R)
Op dit moment is het programma nog niet bekend. De info zal z.s.m. aan de ouders / deelnemers via e-mail bekend gemaakt worden.
De teams worden begeleid door Edward & Kees.
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