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Studiedag (kinderen vrij)

Zoals u al eerder heeft vernomen via onze nieuwskanalen kijken we terug op zeer geslaagde
Koningsspelen. Dankzij een ontzettend goede organisatie van een aantal van onze teamleden
hebben de kinderen heel wat sportieve prestaties geleverd deze dag.
Een van de hoogtepunten was natuurlijk de sponsorloop. De kinderen hebben, onder flinke
aanmoedigingen van hun schoolgenoten en andere belangstellenden, alles gegeven voor het
goede doel.
Het lijkt er dan ook op dat we een prachtig bedrag gaan ophalen met elkaar. Op dit moment
zijn nog niet alle sponsorformulieren ingeleverd bij de leerkrachten waardoor het nog niet
mogelijk is om een eindbedrag te kunnen melden.
Volgende week bespreekt de leerlingenraad hoe we onze opbrengst kunnen overhandigen aan
het Ronald McDonald Kinderfonds.
Wilt u er dan voor zorgen dat het sponsorformulier dat nog bij u thuis ligt komende
week binnen komt, zodat we u in de volgende nieuwsbrief kunnen laten weten welk bedrag wij
kunnen schenken?

22/6

Studiedag (kinderen vrij)

27/6

Juffen/meesterdag
Groep 4 t/m 8

29/6

Juffen/meesterdag
Groep 1 t/m 3

29/6

Nieuwsbrief #19

Lessen godsdienst
In mei hebben de leerlingen van de huidige groepen 5 t/m 7 een brief mee naar huis gekregen
om zich aan te melden voor de godsdienstlessen voor volgend schooljaar.
Op dit moment hebben wij helaas onvoldoende aanmeldingen om te kunnen starten met deze
lessen.
Mocht u uw zoon of dochter toch nog willen aanmelden, dan kan dit via nancy.sijsens@ozhw.nl
of saskia.euser@ozhw.nl
Wij hopen op meer aanmeldingen en u in de volgende nieuwsbrief te laten weten of deze
lessen doorgang zullen vinden.

Verkerkloop
Nieuwe leerlingen

Op de locatie Duivenvoorde
verwelkomen we Luc in groep 1D
Wij wensen hem veel plezier en
succes op De Twee Wieken!

Vierdaagse
Deze week hebben de kinderen van de
onderbouw weer de ochtendvierdaagse
gelopen.
Veel van onze oudere kinderen hebben
deelgenomen aan de avondvierdaagse.
Deze prestatie verdiende, met het warme
weer van deze week, een beloning in de
vorm van een ijsje! Dit ijsje werd
gesponsord door Lidl, locatie Oudeland.
Bedankt voor deze bijdrage!

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heeft onze school voor de vijfde maal op rij
de titel gewonnen tijdens de Verkerkloop. Wij hebben een aantal vragen gekregen, waarom wij
niet deel hebben genomen in onze sporttenues. Dit heeft twee redenen. Allereerst komen we
simpelweg tenues tekort om zo veel kinderen tegelijk deel te laten nemen. Maar het grootste
nadeel is dat er bij de Verkerkloop gewerkt met veiligheidsspelden om de verplichte
startnummers te bevestigen. Deze spelden maken gaten in onze mooie shirtjes, welke zichtbaar
blijven. Dit vinden we zonde van onze mooie tenues. Voor volgend jaar zoeken we naar een
goede oplossing.

Toetsen leerlingvolgsysteem
Deze week zijn onze kinderen weer begonnen aan de eindtoetsen uit het leerlingvolgsysteem.
Tijdens deze periode zijn de resultaten van deze toetsen niet te raadplegen via het
ouderportaal. Eind juni zullen de toetsen weer opengezet worden en kunt u de resultaten weer
inzien.
Wij observeren de kinderen bij de kleuters met de Bosos observatielijsten. Deze zijn zeer
uitgebreid, daardoor hebben wij besloten om in groep 1 geen Cito toets meer af te nemen. In
groep 2 nemen wij bij alle kinderen de midden toets af en wordt bij een deel van de groep de
eindtoets van groep 2 afgenomen.
De Cito toets kunnen wij incidenteel inzetten bij leerlingen waar wij meer inzicht willen krijgen
in de ontwikkeling van het kind.
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Jarigen

Wij wensen de jarigen in de komende
maand alvast een fijne verjaardag!
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Imke (7/8R)
Morris (2D)
Mason (2D)
Ayse (2/3R)
Ada (2/3R)
Rhiannon (7/8R)
Ellis (7D)
Nio (6D)
Zayd (7D)
Amber (4R)
Caglar (5/6R)
Selma (7/8R)
Julian (7/8R)
Fikri (7/8R)
Senna (8D)
Jurre

Zwangerschap juf Mandy
Met veel plezier mogen we u melden dat juf Mandy (groep 2D) zwanger
is. In oktober hoopt zij te mogen bevallen van haar eerste kindje. We
wensen juf Mandy een goed vervolg van haar zwangerschap!

Meester/juffendag
Dit jaar wordt de meester/juffendag voor groep 4 t/m 8 georganiseerd op wo. 27 juni.

Sportdagen
Volgende week zijn er sportdagen voor de groepen 5 t/m 8. Op maandag 4 juni sporten de
groepen 7, op dinsdag 5 juni de groep 5D, woensdag 6 juni de groepen 5/6R & 6D en op
donderdag 7 juni de groepen 8. Via de leerkrachten krijgt u extra informatie over de locatie en
tijden.

Oproep sponsors schoolkalender
De voorbereidingen rondom de schoolkalender 18-19 zijn inmiddels gestart.
Wilt u met uw bedrijf een bijdrage aan deze kalender leveren? Dan kan dat!
Informatie opvragen of aanmelden kan bij Nancy Sijsens (078-6123226) of via
nancy.sijsens@ozhw.nl
Wij zijn u dankbaar!
BIEB op school: let op dat alle
uitgelezen boeken bijtijds ingeleverd
worden in de bieb op school.

Website:
http://www.detweewieken.nl
Facebookpagina’s :

E-books voor het gehele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐
niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books
voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.

(SCHOOLFACEBOOKPAGINA)
Locatie Duivenvoorde
Groep 1D &1/2D
Groep 2D
Groep 3D
Groep 4D
Groep 5D
Groep 6D
Groep 7D
Groep 8D
Kangoeroegroep
Locatie Roerdompstraat
Groep 1/2R
Groep 3R
Groep 4R
Groep 5/6R
Groep 7/8R

School & privacy
De laatste tijd verneemt u via de media veel berichten die gaan over privacy. Binnen een school
zijn beveiliging van informatie en privacy zeer belangrijk. Er wordt immers veel gewerkt met
persoonsgegevens. Wij houden ons hierbij aan de wet die dit jaar ook weer strenger is
geworden. Wat betekent dit voor ons en voor u?

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons toevertrouwt.

De gegevens worden opgeslagen en bijgehouden in ons leerlingadministratiesysteem
dat goed beveiligd is tegen misbruik.

We hebben afspraken met leveranciers van digitale leermiddelen over de beveiliging
van gegevens die ze van ons krijgen.

We vragen toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.
In het privacyreglement OZHW voor PO en VO is beschreven hoe de school omgaat met haar
leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement kunt u vinden
via https://www.ozhw.nl
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Mees Kees race / hardloopkampioenschap
Op vrijdagmiddag 29 juni wordt voor de 29e keer het hardloopkampioenschap van onze school gehouden in het Develpark. In totaal hebben zich 152
(oud-)leerlingen - ouders & leerkrachten ingeschreven. De groep 4- en 5-jarigen is ruim vertegenwoordigd met maar liefst 30 aanmeldingen!
De inschrijving is inmiddels gesloten. Een vijftal leerlingen was te laat met aanmelden en staan op de reservelijst. Dit houdt in, dat zij bij calamiteiten
kunnen instromen. De borg van 2 euro wordt teruggegeven als de leerling aan de start verschijnt. Dit geldt uiteraard ook voor ziekte en blessures.
Verdere info volgt in de week van 25 juni. De 4-jarigen starten als eerste en dat zal zijn rond de klok van 15.30 uur. De oud-leerlingen - leerkrachten
en ouders sluiten de kampioenschappen af om 17.45 uur. De organisatie is wederom in handen van juf Ellen - meester Edward en 'mees' Kees.
Bij vragen kun je bij 'mees' Kees terecht via: keestak@hotmail.com

Inner Circle run
Op donderdagavond 21 juni wordt in Ambacht de ICR gehouden. Namens onze school nemen in ieder geval deel: Matthijs (3D) - Thomas (5D) Thierry (4D) - Jahlisa (4D) - Viviën (7D) - Zoë (4R) en Chudaineley (4R). Leerlingen die ook interesse hebben kunnen zich v.a. vrijdag 1 juni t/m
woensdag 6 juni gratis inschrijven. Daarna bedraagt het inschrijfgeld: 2 euro! Bij het aangeleverde stukje over de ICR kan worden toegevoegd: bij
inschrijving t/m zondag 3 juni staat JE NAAM op het startnummer!
Inschrijving en info is verkrijgbaar via: www.innercirclerun.nl
Meester Edward en 'mees' Kees lopen die avond ook mee en zijn supporters tijdens de jeugdlopen!

Ingezonden: Natuuractiviteiten
Zaterdag 16 juni
Niet op het Weetpunt maar
Naar de Vikings op de Galgenplaat.
Voor deze activiteit moet je inschrijven.
Inschrijving gaat per mail.
16 juni 2018
vertrek naast Veersedijk 301.
3341 LM Hendrik Ido Ambacht.
Activiteit tussen 12.30 en 15.30 uur.
We varen over naar het eiland van de scouting groep.
Na een spannend spel, gaan we bij het kampvuur broodbakken.
Zwemdiploma verplicht.
Inschrijving per mail: lidyexler777@gmail.com
Bij het overschrijden van maximaal aantal deelnemers dan vallen de laatste inschrijvingen af. De aangemelde personen ontvangen aanvullende
informatie.

Bruisende middag voor alle jeugd
Leuke bruisende middag op “t Weetpunt. We gaan op zoek naar bloemen en je weet nooit wat we nog meer ontdekken. Na een sportief spel met een
leuk knutsel werkje sluiten we de middag af.
Woensdagmiddag 20 juni
start 14.30 tot 16.00 uur
Kom dan naar ’t Weetpunt, we maken er een gezellige middag van!!!
Iedereen is welkom. Jonger dan 8 jaar kom dan met begeleiding.
Deelname is gratis. De woensdag Scharrelkids. www.natuur-zw.nl
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