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Kerstvakantie

Benoeming Koen (namens het bestuur)

8/1

Meester Sander afwezig
Juf Linda voor groep 5/6R

10/1

Bibliotheek Roerdompstraat

11/1

Juf Esmeralda cursus
Juf Janneke voor groep 4R

12/1

Meester Paul cursus
Juf Saskia voor groep 6D

12/1

Spelletjesochtend
Groep 1/2

17/1

Leerlingenraad

17/1

Open huis Loket

We willen jullie ook feliciteren met de ‘nieuwe’ directeur, samen met Koen en Saskia gaat de
Twee Wieken verder waar het gebleven is: werken aan goed onderwijs voor de kinderen van de
Twee Wieken.

19/1

Nieuwsbrief #10

Verder wensen we u en uw naasten hele fijne feestdagen en een fantastisch 2018.

22/1

Open Huis Walburgcollege

Met vriendelijke groet, mede namens Jenny Everts,

24/1

Voorleeslunch

Drs. Johan van Knijff
Voorzitter College van Bestuur

24/1

Bibliotheek Roerdompstraat

31/1

Open Huis Develsteincollege
Locatie Develsingel

2/2

Nieuwsbrief #11

Quote
Terwijl wij onze kinderen iets proberen te
leren over het leven, leren onze kinderen
ons waar het leven om draait.
Angela Schindt

Beste ouders en kinderen van de Twee Wieken,
Het College van Bestuur is zeer verheugd jullie te melden dat Koen Offermans vanaf 1 januari
2018 is benoemd tot directeur van de Twee Wieken.
Koen is in een turbulente periode gestart als waarnemend directeur op de school en heeft
samen met het managementteam de school hier goed doorheen geleid.
In samenwerking met de Medezeggenschapsraad hebben we een zorgvuldig traject gelopen,
deze week heeft de MR (de ouder- en de personeelsgeleding) unaniem het vertrouwen
uitgesproken in Koen Offermans en het College van Bestuur van OZHW positief geadviseerd.
Wij hebben als CvB dit advies met volle overtuiging overgenomen. We waarderen het
zorgvuldige proces dat door team en MR is gelopen om te komen tot de benoeming van de
directeur.

Benoeming Koen (namens de mr)
De MR is blij u te kunnen laten weten dat, na een positief advies van zowel de ouder- als
personeelsgeleding, het waarnemend directeurschap van Koen Offermans per 1 januari wordt
omgezet naar een definitief directeurschap. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij onder
leiding van Koen Offermans samen in beweging blijven.

De wensboom
Op zowel de locatie Duivenvoorde als op de locatie Roerdompstraat staat er
een wensboom. Aan deze wensboom hangen wensen die door de kinderen
zijn bedacht. Een paar van deze mooie wensen zouden we graag met u
willen delen.

-

Groep 7/8 R is vandaag naar de Devel
geweest. De vissen en het water werden
onderzocht op kwaliteit door de bond van
de Sportvisserij. Ze kregen een les
aangeboden over de zoetwatervissen.

Ik wens dat mijn oma zich niet alleen voelt.
Ik wens dat mijn vader een fijne verjaardag krijgt.
Ik wens dat de begraven vogel een fijn leven gehad heeft.
Ik wens dat het een mooi jaar wordt.
Ik wens dat iedereen een fijn nieuwjaar krijgt.
Ik wens dat iedereen waar ik om geef lang en gelukkig leeft.
Ik wens dat we elkaar blijven helpen.
Ik wens dat iedereen een prettig kerstfeest heeft.

Juf Githa’s bedankje
Via deze weg wil ik alle ouders en kinderen bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen
jaren. Ik wens jullie allemaal een heel fijne vakantie en een gezond 2018. Tot ziens!
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Jarigen
Wij wensen de jarigen in de komende weken
alvast een fijne verjaardag!
24/12
24/12
25/12
27/12
27/12
28/12
29/12
30/12
30/12
30/12
30/12
1/1
2/1
3/1
4/1
4/1
5/1
8/1
8/1
9/1
9/1
11/1
13/1
13/1
13/1
17/1
17/1
17/1
18/1
20/1

Lars (5/6R)
Viviënne (4R)
Jayden (4R)
Fatine (7/8R)
Indy (2/3R)
Thomas (6D)
Charlotte (7D)
Brantley (1R)
Marwan (4R)
Dimitri (2/3R)
Steffanie (5/6R)
Nora (5D)
Rihenza (2/3R)
Shanti (7D)
Thierry (4D)
Rwad (4D)
Eric (4D)
Liam (1D)
Tijmen (2D)
Madina (8D)
Gido (4D)
Patrick (3D)
Ciela (5/6R)
Jesley (5/6R)
Vinz (2D)
Justin (1D)
Senne (1D)
Julius (8D)
Sarah (4D)
Dex (1/2D)

Voorlezen is leuk en gezellig in de koude, donkere dagen
Bij het ouder worden van de kinderen gaan ouders steeds minder voorlezen. De belangrijkste
reden voor het niet meer voorlezen is dan dat het kind zelf goed kan lezen. En dat is jammer
want ook op ‘oudere’ leeftijd kan voorlezen nog erg gezellig zijn.
Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin
opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over
het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met
taal aan de slag te gaan. In de tweede plaats leren
kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen
worden en zich te concentreren. Voorlezen stimuleert
de fantasie van het kind ook.
Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen
krijgen, het plezier dat kinderen beleven aan het
voorlezen en de exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, zijn van belang voor
de ontwikkeling van het kind. En het samen lezen van een boek kan ook helpen rust en
regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en door op vaste tijden
voor te lezen kan er regelmaat en vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen
een goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan.

Terugblik op het jaar 2017
Met deze laatste nieuwsbrief van 2017 komt het moment om terug te blikken op het afgelopen
kalenderjaar. Een kalenderjaar waarin het nodige is gebeurd. In januari werd gestart met een
nieuwe bezetting van de schoolleiding, waarbij meester Koen, samen met juf Saskia, de regie
over mochten nemen van juf Francis. Doel hierbij was het bieden van continuïteit m.b.t. de
koers van de school, gericht op constante verbetering.
Dit jaar was wat dat betreft een goed jaar. Op de verschillende kernpunten van onze school
hebben mooie ontwikkelingen plaatsgevonden. De Kanjertraining werd nog steviger neergezet,
dankzij de (her)scholing van alle leerkrachten en het organiseren van kindgesprekken. Ook
wordt er steeds beter gebruik gemaakt van Kanvas, ons sociaal-emotioneel volgsysteem.
Het ontdekkend en betrokken onderwijs dat wij graag bieden krijgt in de bovenbouw steeds
meer vorm. Prachtige projecten kwamen langs. Ook is in oktober gestart met ons
Kangoeroegroep, een klas waarin kinderen met een diepere onderwijsbehoefte een extra,
verdiepend en uitdagend aanbod krijgen aangeboden. Afgelopen woensdag gaven zij de eerste
presentaties aan elkaar over het onderwerp “Zuid-Amerikaanse landen”.

De ouderraad op de locatie Duivenvoorde
is op zoek naar enthousiaste
vaders/moeders die tijd en zin hebben om
de ouderraad te komen versterken.

Telefoonstoring Roerdompstraat
Wij zijn niet bereikbaar op het vaste
telefoonnummer 0786129029. U kunt
ons op deze locatie bereiken via het
nummer van onze schoolmobiel:
0630095489. Onze excuses voor
eventueel ongemak.

Op ICT-gebied gebeurde er ook het nodige. De leerlingen van groep 8 werken sinds de
zomervakantie met Chromebooks, waarbij zij op veel nieuwe manieren kunnen
(samen)werken. In de onderbouw zijn er iPads aangeschaft, waarmee vooral gecombineerd
gewerkt wordt. Zo worden bijvoorbeeld zelf gemaakte tekeningen of puzzels ‘levend’ gemaakt.
In de bovenbouw werd er in diverse groepen geprogrammeerd en/of gewerkt met nieuwe
technieken als ‘green screen’ of ‘stop motion’.
Al met al was het een enerverend schooljaar,
waarbij wij als school dankbaar zijn om te mogen
werken met zo’n betrokken team, zulke
gemotiveerde leerlingen en zulke enthousiaste
ouders. In de tweede helft van dit schooljaar
blijven wij ‘samen in beweging’!
Wij wensen u fijne dagen en een goed 2018!
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De kangoeroegroep
De Kangoeroegroep heeft afgelopen woensdag de eerste periode afgesloten. De kinderen
presenteerden hun project en vertelden wat zij hebben geleerd. In tweetallen hebben ze een
Spaanstalig land uitgewerkt en op een creatieve manier ervoor gezorgd dat andere groepen er
ook van kunnen leren. Zo werd er een speurtocht gehouden in de school, staat er een grabbelton
met weetjes over Costa Rica en zijn er mooie hoekjes gecreëerd die uitnodigen om er te gaan
kijken. De kinderen kijken met een tevreden gevoel terug op hun eerste periode in de
Kangoeroegroep en hebben zin om na de vakantie te starten met het thema: Ruimtevaart en sterrenkunde!

De groepen 8 bezochten het Rijksmuseum
Woensdag 13 december is groep 8 op excursie geweest naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Hiermee werd het thema “De Gouden Eeuw en
de VOC” afgesloten. Gezien de afstand zouden de kinderen deze keer extra vroeg vertrekken. Helaas liep dit een beetje anders.
De tijdig gearriveerde bus was namelijk geparkeerd op een groenstrook langs de school. Door de laag sneeuw was dit echter niet te zien en
bleek de bus weggezakt in de modder. Een takelwagen werd gebeld en met een vertraging van anderhalf uur werd alsnog vertrokken.
Ondertussen konden de kinderen binnen genieten van het door de Ondersteuningsboulevard geregelde ontbijt.
Uiteindelijk werd Amsterdam bereikt en daar werd geweldig ingespeeld op de
vertraging. De kinderen kregen een komische voorstelling te zien, waarin de verhalen
van Hugo de Groot, Willem Barentsz en Rembrandt van Rhijn werden uitgespeeld.
Natuurlijk werd het bezoek afgesloten met een rondgang door het museum, waarbij
natuurlijk de Nachtwacht en de kist van Hugo de Groot werden bekeken. Maar ook
andere pronkstukken maakten indruk! Volgend jaar zullen we zeker weer richting het
Museumplein afreizen, hopelijk zonder deze opstartproblemen.

De robot van Roan
De robot van Roan
In groep 2D heeft Roan deze geweldige robot ontworpen. Hierna ontstond er een heel
gesprek met de kinderen over waar robots handig voor zijn. De kinderen bedachten allerlei
hele mooie oplossingen. Maar het mooiste idee benoemde een van de leerlingen tijdens het
zingen bij Swinhove. Een zangrobot zou wel fijn zijn, want die zou dan beter mee kunnen
zingen dan meester Koen!
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Toppie
Nieuwjaars Sportfeest Woensdag 3 januari
COWBOYS VS INDIANEN
Woensdag 3 januari organiseren de Toppie Sportcoaches in samenwerking met HOA on the MOVE en JOGG het Nieuwjaars Sportfeest in de
Develhal met dit jaar het thema Cowboys VS indianen. Er staan weer veel leuke activiteiten op het programma zoals Nerfgame, Capoeira,
diverse Cowboys VS Indianen spellen, Stormbaan, Rodeo rijden en Pijl- en boog en tipi’s maken.
Deelname is gratis. Schrijf je snel in want VOL = VOL!
Kom jij verkleed?!
Programma:
09:00 - 12:15 uur voor de groepen 3-4-5 (aanwezig 08:45 uur)
13:00 - 16:15 uur voor de groepen 6-7-8 (aanwezig 12:45 uur)
Inschrijven:
http://toppiecoach.nl/activiteit/3870/Nieuwjaars-Sportfeest-3-januari-groep-3-4-5
http://toppiecoach.nl/activiteit/3871/Nieuwjaars-Sportfeest-3-januari-groep-6--7--8

Zwijndrecht Skate & Dance vrijdag 5 januari
Heb je nog geen plannen voor de Kerstvakantie, nou dan willen wij jou graag uitnodigen.
Op vrijdag 5 Januari zijn er tussen 10.00 – 18.00 diverse dans workshops voor iedereen van 2 tot 12 jaar.
Tijdens deze workshop gaan we aan de slag om samen een spetterende dance en skateshow neer te zetten.
Deze show zullen we in de avond aan alle mama’s papa en alle andere belangsteleden laten zien.
Er zijn diverse workshops van peuterdans tot dancetwirl maar ook een echt skate / dance workshop.
Voor dat de generale repetitie begint zullen we eerst gezellig met elkaar een hapje eten.
De workshops zijn op twee verschillende locaties: Lindtsebenedendijk 146 en op Balistraat 1 in Zwijndrecht.
De grote skate en dance show begint om 19.30 aan de Lindtsebenedendijk.
Dus hou je van dansen en skaten en vind je het leuk om op te treden geef je dan nu op!!!
Deze dag wordt georganiseerd door Toppie cultuur in samenwerking met Accelerando, Kdans en Theaterhuis Drechtsteden.
Inschrijven voor diverse workshops:
http://toppiecoach.nl/activiteiten/?group=304
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