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Laatste Toppieles Groep 7D

Praktisch verkeersexamen groep 7
Op dinsdag 8 mei staat het praktisch verkeersexamen voor groep 7 weer op de agenda! De
kinderen worden deze dag op de fiets verwacht. Samen met de leerkracht gaan de kinderen
naar het startpunt (de Kubiek) en fietsen daar de uitgezette route. Vorige week heeft uw kind
een oefenboekje ontvangen. We gaan ervan uit dat u voor 8 mei de route met uw kind fiets
zodat hij/zij goed voorbereid kan starten. Met dit examen toetsen we of de kinderen de
opgedane verkeerskennis kunnen toepassen in het echte verkeer. We zoeken nog vier ouders
die willen observeren langs de route. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Groep 7 op werkweek
Deze week hebben de beide groepen 7 genoten van een heerlijke werkweek. De kinderen
fietsten afgelopen dinsdag onder een prachtig voorjaarszonnetje naar Stolwijk. Overal op de
boerderij waren jonge dieren te bewonderen en was er genoeg te beleven. Na een onstuimige
eerste nacht en ochtend, vol van onweer en regen, verliep de rest van de week voorspoedig.
Museumbezoeken, boerderijwerk en natuurlijk corvee, maar ook veel speelmogelijkheden en
ontspanning!
Vrijdag kwamen de kinderen vermoeid, maar met veel mooie verhalen, terug op school. In de
volgende nieuwsbrief volgt een uitgebreider verslag. Foto’s kunt u wel alvast terugkijken via de
Facebookpagina’s van groep 7D, groep 7/8R en De Twee Wieken.

Schema sponsorloop locatie Roerdomp
(20 april tijdens de Koningspelen).
Locatie in het Develpark
9.30 groep 4R
10.05 groep 5/6R
10.55 groep 7/8R
Locatie op het schoolplein
11.30 groep 1/2/3

Nieuwe leerlingen
Op de locatie Duivenvoorde
verwelkomen we Nicky in groep 1D
en op de locatie Roerdompstraat
verwelkomen we
Nathan in groep 1R.
Wij wensen hen veel plezier en
succes op De Twee Wieken!

Prachtige nieuwe wereldkaart op locatie Roerdompstraat
Op de locatie Roerdompstraat is op de bovenverdieping een enorme wereldkaart opgehangen
achter het podium. Deze wereldkaart is geschonken door Maasstede makelaars. Toen zij
onlangs van Rotterdam naar Den Haag verhuisden, was er
geen ruimte in het nieuwe kantoor. Gelukkig dacht een
zeer attente ouder van onze school aan ons en is de
kaart, van liefst 5 meter breed en 2 meter hoog, verhuisd
naar onze school. Het ophangen bleek nog een flinke klus
(de kaart is van metaal en hierdoor ook geschikt voor
magneten om bijvoorbeeld posters, foto’s en
muurkranten aan op te hangen). We zijn zeer blij met
deze donatie en rekenen er op dat onze leerlingen hier
goed gebruik van kunnen gaan maken!
Maasstede makelaars, en met name Patrick van den Andel, bedankt!

Koningsspelen 20 april
Tijdens de koningsspelen bent u welkom, tijdens het sporten, om te komen kijken bij uw kind.
De kinderen beginnen deze dag met een ontbijt in de klas. Ze hoeven deze ochtend dus niet
thuis te ontbijten. Deze dag zijn de kinderen om 12.00 uur uit. Het is fijn als uw kind deze dag in
sportkleding naar school komt.

De gezonde traktatie van Tigo uit groep 8D
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Jarigen

Wij wensen de jarigen in de komende
maand alvast een fijne verjaardag!
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Samuel (1R)
Dainton (5/6R)
Cemal (7/8R)
Olivier (1/2D)
Sil (3D)
Siem (3D)
Jahlisa (4D)
Mikey (5D)
Fayett (1/2D)
Hodan (1R)
Ariana (1D)
Carien (1R)
Mayssae (1R)
Fay (2D)
Jamie (7/8R)
Jesse (7/8R)
Karin (4R)
Eldin (5D)
Sil (7D)
Siebe (7D)
Zoey (1R)
Sem (2/3R)
Atef (7D)
Kay (7D)
Imraan (1R
Jinane (4R)
Aiden (2D)
Kiara (8D)
Tess (3D)
Amy (5D)
Justin (2D)
Rowen (6D)
Abdullah (4R)
Huda (7/8R)
Jade (1D)
Nadim (6D)

voorjaarslunch, schoolreisjes, schoolfotograaf en Koningsspelen. Zo krijg je een unieke kans om
erbij te zijn op de dagen die voor onze kinderen heel belangrijk zijn.
Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden én tijd hebben om jaarlijks:
- mee te denken over onze activiteiten;
- minstens 1 van de grote evenementen te helpen organiseren én begeleiden op de dag zelf;
- te helpen bij de overige activiteiten;
- 5 algemene OR vergaderingen bij te wonen in de avonduren.
NB. We proberen hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met elkaars dagindeling.
Help jij ons mee om onze kinderen de tijd van hun leven te kunnen geven!?
Meer informatie of een keertje meekijken? Meld je aan bij Nancy Sijsens.

Verkerkloop
Maar liefst 145 leerlingen hebben zich aangemeld voor de Verkerkloop op woensdagavond 16
mei op de Molenvliet. De inschrijving is inmiddels gesloten.
Op maandag 14 mei volgt verdere info en worden de startnummers uitgereikt.
Woensdagvond 18 april wordt de derde Wiekenloop gehouden (5 km) om 19.00 uur rond en in
het Develpark. Deze trainingsloop is bedoeld voor ouders - leerkrachten en ex-leerlingen ter
voorbereiding op de 41e V.l. Opgeven kan t/m maandag 16 april via: keestak@hotmail.com

Schoolvoetbal
Alle teams die mee hebben gedaan aan het schoolvoetbaltoernooi hebben super hun best
gedaan. Onze jongens van groep 8 mocht zelfs door naar de finale op vrijdagavond. Zij zijn
uiteindelijk, zonder het hele toernooi ook maar één wedstrijd te verliezen, in de finale vierde
geworden. Twee keer werd het onderspit gedolven na strafschoppen….

Met plezier naar de middelbare school (ingekomen stuk)
Zit je in groep 8 en ga je na de zomervakantie naar de middelbare school? Een spannend
moment! Misschien wordt je wel eens gepest of vind je het moeilijk om vriendjes te maken.
Dan is het extra spannend om naar een nieuwe school te gaan. Daarom is er een leuke
zomercursus voor kinderen: Plezier op School!
In de cursus Plezier op School leer je hoe je contact kunt leggen met andere kinderen en leer je
opkomen voor je zelf. Ook leer je hoe belangrijk oogcontact, je houding en je stem is bij het
maken van contact. De cursus Plezier op School duurt twee dagen en is in de laatste week van
de zomervakantie (20 t/m 24 augustus 2018). Rond de herfstvakantie in week 41 of 42 kom je
met de groep nog een keer bij elkaar.
Kinderen die eerder aan de cursus hebben meegedaan voelden zich een stuk beter toen ze naar
de middelbare school gingen. Rachelle werd geïnterviewd door de krant. Ze zei: “Ik heb geleerd
om te denken: ik ben wel leuk! Het lukt allemaal heus wel! En als iemand onaardig tegen je is,
moet je er gewoon een grapje van maken en vooral niet boos worden.” Haar ouders merkten
meteen na de cursus dat Rachelle harder praatte en meer zelfvertrouwen had.
Wil jij ook met plezier naar je nieuwe school? Misschien is deze cursus dan ook wel iets voor
jou! En het is helemaal gratis! Je ouders kunnen je aanmelden bij Vivenz:
www.vivenz.nl/trainingen of bellen met 088-1237000

Schema sponsorloop locatie
Duivenvoorde.
Locatie op het plein bij de kleuters.
9.15 groep 8D
9.30 groep 7D
9.45 groep 6D
10.00 groep 5D
10.30 groep 4D
10.45 groep 3D
Ouderraad
11.00 groep 1/2D
groep
1D zien hoe jouw kinderen genieten van Sint en Kerst op school? Dat kan! In de
Altijd11.15
al eens
willen
11.30 groep
2D en regelen we niet alleen Sint en Kerst, maar helpen ook bij b.v. de
Ouderraad
bedenken
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