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HIEP HIEP HOERA
Joulia, Yfke, Peter, Elian, Noor, Ahmad, Jildou, 

Railey, Vienna, Boaz-Benjamin, Lars, Boaz B., 

Isabelle, Sverre, Max vd L., Youssef, Lindelotte, 

Milou en Kenza.

Gefeliciteerd!
& een fijne

verjaardag

VOORWOORD

KALENDER JANAURI/FEBRUARI

30 jan. t/m 3 
feb. 
30 jan. t/m 3 
feb. 
6 februari
7 t/m 10 feb.

20 t/m 24 feb.

24 februari
27 feb. t/m 3 
mrt. 

Deze week afname CITO-
toetsen
Deze week nationale 
voorleesdagen
Studiedag, alle kinderen vrij
Deze week afname CITO-
toetsen
Definitieve adviesgesprekken 
groep 8
1ste rapport mee
Voorjaarsvakantie

Beste ouders en verzorgers,

Hierbij hebben wij weer een journaal met de nodige informatie over schoolse zaken. Het was een week 
waarbij we veel aan Sepp en zijn familie hebben gedacht. Via Parro heeft u hier afgelopen week bericht over 
ontvangen. Wij zijn blij om Sepp vandaag weer te zien op school!

Deze week waren er helaas twee groepen die thuis moesten blijven, omdat er geen inval was. Voordat wij 
een bericht versturen om uw kind thuis te houden, kijken we naar alle andere mogelijkheden. Helaas lukt dit 
soms niet. Wij hopen dat alle groepen na het weekend weer volledig bemand zijn.

In de onderbouwgroepen zijn ze bezig met het thema ‘Brrr… ik heb het koud’. Ook in de midden- en 
bovenbouw groepen komen thema’s langs. Zo hebben groep 7 en 8 het thema ‘Duurzaam design’ bij de 
wereldoriëntatie methode Blink en zijn zij bezig om apparaten uit elkaar te halen en maken zij stoelen van 
kranten. In groep 3 t/m 8 zijn de Cito-toetsen begonnen. De komende weken zullen er verschillende 
onderdelen worden afgenomen. Daarnaast zijn er in de onderbouwgroepen de Nationale Voorleesdagen. 
Omdat voorlezen niet alleen belangrijk (én heel leuk) is voor de onderbouwgroepen, zijn er vorige week 
illustratoren in groep 2/3 t/m 8 geweest. Ook hebben de kinderen uit groep 8 voorgelezen bij de groepen 1 
t/m 3. Op de volgende pagina staat informatie over de Nationale Voorleesdagen en worden er hulpouders 
gezocht vanuit onze leescommissie. Verder staat er in de bijlage nog informatie over een informatieavond 
van een nieuwe BSO "Sportfever" in Spaarndam.

Vergeet u niet de enquête van het tevredenheidsonderzoek in te vullen? Dit zouden wij als school heel fijn 
vinden. U kunt deze tot vrijdag 3 februari invullen.

Met vriendelijke groet, Melissa en Frederieke
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NATIONALE VOORLEESDAGEN

Van 25 januari tot en met 4 februari starten weer de 
Nationale Voorleesdagen!

De Nationale Voorleesdagen is het grootste boekenfeest 
voor jonge kinderen. Met lekker voorlezen begint een 
leven lang leesplezier. Voorlezen is bovendien goed voor 
de ontwikkeling. Daarom leest driekwart van de ouders 
met kinderen tot zes jaar dagelijks voor.

Centraal staat de Prentenboek Top 10, de leukste 
voorleesboeken gekozen door een deskundig comité. 
Eén titel wordt verkozen tot Prentenboek van het Jaar.

Wist u dat uw kind gratis lid kan worden van de 
bibliotheek en ook nog een knuffel cadeau krijgt tijdens 
de Nationale Voorleesdagen?

Ook op school gaan we leuke activiteiten organiseren, 
houdt u Parro in de gaten?

GROEP 1/2C IS OPZOEK NAAR DIT IKEA 
KASTJE

Heeft u nog zo'n Ikea kastje staan met 3 laden en die niet 
meer gebruikt wordt? Wij, groep 1-2C, zijn daar heel blij 
mee. Onze spullen voor de zandtafel willen we graag 
netjes en makkelijk opruimen.

Els.nieuwendijk@twijs.nl
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HULPOUDERS GEZOCHT VOOR ONZE “ADALBERTUSBIEB”

Lezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en een mooie bieb nodigt uit 
tot lezen!

Wij zijn dan ook op zoek naar enthousiaste mensen om te helpen in onze schoolbieb.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het stickeren van boeken op leeftijdsniveau en thema, zodat 
kinderen goed kunnen kiezen. Ook alles netjes neerzetten, oude boeken verwijderen etc. 
Kortom alles wat er voor zorgt dat kinderen graag komen neuzen.
Tijden zijn flexibel en onder schooltijd is natuurlijk prima!
Lijkt u dit leuk, kent u iemand die dit leuk zou vinden of wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met één van de leden van de leescommissie hieronder.

Met vriendelijke groet,

Dina Mommertz – Dina.mommertz@twijs.n
Maaike Kuling – Maaike.kuling@twijs.nl

Rosanne Reuland – Rosanne.reuland@twijs.nl

Heeft u geen interesse om mee te helpen 
maar heeft u misschien nog leuke en 

actuele kinderboeken thuis staan waar uw 
kinderen “uitgegroeid” zijn? Doneer ze dan 

aan school zodat ze een tweede leven in 
onze schoolbieb krijgen!
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