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21/5

Pinkstervrij

Open lesweek

22/5 –
25/5

Open lesweek

22/5

Bezoek Techniek Dock
groep 7/8R

Samen maken wij ons onderwijs sterker. Daarom bent u in de week van 22 tot
en met 25 mei welkom op school.
In deze open lesweek willen wij u uitnodigen om dichter bij ons onderwijs te
komen.

23/5

Bezoek Dordrechts museum
Groep 4D

24/5

Bezoek kaasboerderij groep 8D

24/5

Brede schoolmarkt

25/5

Bezoek ’t Weetpunt groep 7D

25/5

Bezoek Villa Zebra groep 1R

25/5

Bezoek Dordrechts museum
Groep 4R

Om te zorgen dat deze momenten werkbaar blijven voor de leerlingen en de
leerkracht wordt er gewerkt met een intekenlijst. U heeft inmiddels een mail
ontvangen om in te kunnen schrijven.
Wij hopen u deze week te mogen verwelkomen!

29/5

Bezoek Villa Zebra
groep 1/2D & 3D

Schoolkorfbal

29/5 –
1/6

Avondvierdaagse

30/5

Bezoek Villa Zebra groep 1D

1/6

Nieuwsbrief #17

Tijdens deze week wordt er door de leerkrachten en de leerlingen een inkijkje
gegeven in de verschillende lessen en opdrachten die zij op school krijgen.
Samen met uw kind beleeft u een kanjerles, gaat u aan de slag op de tablet,
leert u programmeren, maakt u een planning voor de weektaak of schildert u
een prachtig kunstwerk.
In alle groepen wordt er gestart met de bekende inloop. Vanuit de inloop
worden er diverse activiteiten en verwerkingen georganiseerd. Deze inloop start
vanaf half 9 en zal tussen 9 uur en half 10 worden afgerond.

In de afgelopen jaren heeft onze school altijd deelgenomen aan het schoolkorfbaltoernooi. Dit
toernooi werd zoveel mogelijk begeleid door leerkrachten. Zoals u weet is de afgelopen periode
de werkdruk in het onderwijs een discussiepunt geworden. Ook binnen onze school hebben wij
gekeken naar wat als een werkdrukverzwaring wordt ervaren binnen de school. Eén van de
punten die duidelijk naar voren kwam was het korfbaltoernooi, aangezien dit een toernooi is
dat altijd in het weekend wordt georganiseerd.
Wij hebben besproken of het een optie zou zijn om dit toernooi te organiseren met hulp van
ouders. Uit ervaring is echter gebleken dat voor 8 tot 10 teams begeleiding te vinden een
enorme opgave is. Ook willen wij niet de keuze maken om kinderen wel of niet toe te staan om
deel te nemen aan dit toernooi, door bijvoorbeeld slechts 2 teams in te schrijven.

Nieuwe leerlingen
Op de locatie Duivenvoorde
verwelkomen we Matilda, Ariana &
Jade in groep 1D, Abby in groep 2D
en op de locatie Roerdompstraat
verwelkomen we
Samuel en Carien in groep 1R.
Wij wensen hen veel plezier en
succes op De Twee Wieken!

Wij hebben daarom besloten om dit schooljaar niet deel te nemen. U zult daarom geen
inschrijfformulier langs zien komen. Wij hebben onze kanttekeningen ook bij de organisatie
neergelegd, mocht het toernooi in de toekomst op een doordeweekse dag na schooltijd
worden georganiseerd, dan zullen wij ongetwijfeld weer aansluiten.

Hulpouders gezocht voor bibliotheek Roerdompstraat
Voor de bibliotheek op de locatie Roerdompstraat zoeken we voor volgend schooljaar ouders
die willen helpen. De bibliotheek is op woensdag van 8.30 uur tot 10.30 uur. Wilt u zich
opgeven of meer informatie, neemt u dan contat op met juf Ellen ellen.noodelijk@ozhw.nl

Brede schoolmarkt
Donderdag 24 mei wordt de Brede Schoolmarkt op de locatie Roerdompstraat gehouden. Het is
dit jaar één groot feest voor alle kinderen, omdat de Brede School 15 jaar bestaat! De markt
duurt van 16.00 tot 18.30. Er zullen allerlei activiteiten te doen zijn voor de kinderen en dit alles
onder het genot van een hapje en een drankje.
Wij hopen jullie allemaal te zien op de Brede Schoolmarkt op 24 mei!
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Jarigen

Wij wensen de jarigen in de komende
maand alvast een fijne verjaardag!
19/5
21/5
22/5
23/5
24/5
24/5
25/5
26/5
27/5
30/5
30/5
30/5
30/5
3/6

Nadim (6D)
Luc (1D)
Tess (3D)
Evelina (7D)
Sem (6D)
Evy (6D)
Jasmijn (5/6R)
Ninte (5D)
Aymen (5/6R)
Riley (5/6R)
Bo (8D)
Churiviella (7/8R)
Surafel (5D)
Imke (7/8R)

Ouderraad
Altijd al eens willen zien hoe jouw kinderen genieten van Sint en Kerst op school? Dat kan! In de
Ouderraad bedenken en regelen we niet alleen Sint en Kerst, maar helpen ook bij b.v. de
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.

Terugblik Verkerkloop
Afgelopen woensdag is onze school voor de vijfde keer achtereen kampioen geworden! Er
waren maar liefst 9 podiumplaatsen en diverse goede klasseringen.
Bij de 600 meter meisjes werd Chudaineley Koeiman (2R) eerste evenals Matthijs van Rijn (3D).
Jahlisa Weitering (4D) was bij meisjes 800 meter de sterkste. Thomas van Rijn behaalde bij de
jongens 800 meter een derde plek. Noa van Delft (7R) was eerste bij de meisjes 1000 meter. In
de laatste categorie (1200 meter) werden de meeste bekers behaald. Viviën Ruitenberg 7D,
doorgeschoven naar de 12-jarigen, behaalde 'zilver' en 'brons' was er voor Churiviëlla Koeiman
(8R). Bij de jongens was Zakariya Dadouch (8D) een klasse apart en Daniël Fortuin eiste een
derde plaats op. Gisteravond heeft Kenji na een valpartij bij het keerpunt zijn arm gebroken.
Sneu voor hem, maar heeft wel zijn medaille gekregen, en wensen hem spoedig herstel!
Bij het team liep Esmeralda als enige teamlid een 10 kilometer in een prima tijd: 46.32 en werd
hiermee vierde dame. Saskia liep 30.14 min. en Sabina liep een pr: 29.37 min. Er was ook een
pr: 18.48 min. voor Edward. 'Mees' Kees was de beste 66+ in 22.42 min. Robert Kras (vader van
ex-leerlingen Jessica & David) spande de kroon met een voortreffelijke 17.33 min. en werd
eerste vijftiger!

Aanmelden Hardloopkampioenschap (Mees Kees race)
In navolging van de Verkerkloop is het nu de beurt aan het 29e hardloopkampioenschap van
onze school. De leerlingen kunnen zich op papier (verkrijgbaar bij de eigen leerkracht) of
digitaal (volledige naam / groep / locatie / leeftijd) hiervoor aanmelden via:
keestak@hotmail.com
Onze kampioenen bij de Verkerkloop.

I.v.m. bestellen medailles & bekers is opgeven mogelijk t/m vrijdag 25 mei! Locatie D. kan
inleveren + 2 euro borg bij juf Nancy en locatie R. levert in bij de eigen leerkracht. Ook 4- en 5jarigen kunnen zich aanmelden. Wij rekenen op een groot aantal opgaven!

Innercirclerun
Op donderdag 21 juni wordt in Ambacht de Innercirclerun gehouden. Wellicht een uitdaging
om je eens te meten met de leerlingen uit Hendrik Ido Ambacht.
Zij hanteren als afstanden: 500 meter (t/m groep 4) en 1000 meter v.a. groep 5. I.v.m. de
algemene verordening gegevensbescherming moeten de liefhebbers via de site zelf
inschrijven: www.innercirclerun.nl Dit is gratis mogelijk v.a. vrijdag 1 juni t/m woensdag 6
juni. Daarna moet er 2 euro inschrijfgeld worden betaald.
Als je meedoet laat het dan even weten aan meester Edward of 'mees' Kees. Wij zijn die avond
niet alleen loper, maar ook supporter. De verantwoording die avond ligt bij de ouders /
verzorgers en niet bij de school.
Op 24 april heeft juffrouw Mariska een
zoontje gekregen. Hij heet Finn!
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Week van het water (ingezonden)
Twee maal per jaar is er een Week van Ons Water met activiteiten, excursies en open dagen van waterorganisaties en -musea. In de lente 5-tot 13
mei gaat het over ons water.
Op zaterdagmiddag 12 mei tussen 13 en 16 uur is er bij ’t Weetpunt gelegenheid om Levend ganzen bord te spelen. (Develpad 169, 3335 AR
Zwijndrecht).
Een natuur- en milieuspel, georganiseerd door de Stichting Natuur & Landschap - Zwijndrechtse Waard, het spel krijgt het thema “ons water”. Heel
toepasselijk. Iedereen kan mee doen zonder aanmelden. Alles gratis.
Tijdens de openingstijden worden filmpjes vertoond over het waterschap in de Zwijndrechtse Waard.
Ook is ligt er een fiets-wandeltocht voor u klaar door de Zwijndrechtse Waard “Over ons water”
Email: lidyexler777@gmail.com
www.natuur-zw.nl
Meer informatie op de speciale website: http://www.weekvanonswater.nl/

Natuuractiviteiten (ingezonden)
Voor de jeugd
in / bij ’t Weetpunt
Develpad 169, 3335 AR Zwijndrecht
www.natuur-zw.nl
We gaan het uitvogelen .
Woensdagmiddag 16 mei start 14.30 tot 16.00 uur.
We gaan opzoek naar vogels in en rond de sloot.
De bijbehorende vogelquiz maakt het nog leuker en spannender
Kom dan naar ’t Weetpunt, we maken er een gezellige vogel middag van!
Iedereen is welkom.
Jonger dan 8 jaar kom dan met begeleiding.
Alles is gratis!

Water diertjes Safari.
Zaterdag 19 mei Start 1 uur tot 3 uur
We gaan naar buiten met visnetjes en emmertjes aan de waterkant kijken wat er
allemaal te beleven valt.
Iedereen is welkom.
Jonger dan 8 jaar kom dan met begeleiding. Alles is gratis!
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