Nieuwsbrief de Twister voor ouders en kinderen
Dinsdag 21 februari : nummer 6

Carnaval: super helden!
Dit jaar vieren we op vrijdag 24 februari
carnaval op school. Gisteren zijn onze
nieuwe prins Stef II en zijn prinses Luca I
bekend geworden. Samen met de adjudanten
Daan en Indy trakteren zij woensdag alle
kinderen en vrijdag barst dan vanaf half negen het feest los.
Verder hebben Prins Stef & Prinses Luca per decreet besloten,
dat donderdag a.s. iedereen in pyjama (incl. meester Jelle) naar
school mag komen.
Vrijdagochtend bezoekt ook de “echte” prins Patrick en zijn gevolg
onze school. Om 13.15 uur trekt de optocht door onze wijk en wel
door de volgende straten:
Julianastraat –Pr. Margrietstraat – Pr. Bernardstraat –
Wittenhorststraat. Na afloop maakt de jury bekend wie het mooist
verkleed is.
Het zou natuurlijk leuk zijn als er een heleboel toeschouwers langs
de route staan!
De broodtrommel kan deze dag thuis blijven: in de middagpauze trakteert de school namelijk op een
broodje met knak en chocomel, melk en/of thee. Natuurlijk komt deze dag iedereen verkleed naar
school. Om 14.30 uur is op de normale tijd de school uit en begint voor de kinderen de vakantie.

Nieuws van onze medezeggenschapsraad (mr) en ouderraad
De vorige week hebben zowel de mr als de ouderraad een vergadering
gehad. In de mr is de begroting van onze school besproken en hebben we
stilgestaan bij de nieuwe clusterindeling binnen Dynamiek Scholengroep.
Onze school gaat nauw samenwerken met OBS Weisterbeek en de scholen
in Meterik, Hegelsom, America, Griendtsveen en Sevenum. De overige
scholen binnen Dynamiek Scholengroep vormen een tweede cluster.
Zowel de mr als de ouderraad zijn op zoek naar nieuwe aanwas, met name
vanuit onze sbo-afdeling. In een apart schrijven informeren we u hierover.
De inspectie van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen bezoekt
de sbo-afdeling op maandag 13 maart. Over de resultaten hiervan zullen
we u t.z.t. informeren. De volgende vergadering van zowel de mr als de
or is op dinsdag 11 april a.s.

Data schoolkamp
Traditiegetrouw
gaan
onze
schoolverlaters ook dit jaar weer op
kamp: beide groepen 8 van de
basisschool naar de Spar te Haelen
van zondag 21 t/m woensdag 24
mei.
De beide groepen schoolverlaters
van onze sbo-afdeling vertoeven in
de blokhut van Jonge-Nederland te
Swolgen van woensdag 5 t/m
vrijdag 7 juli.

Gesprekken
Afgelopen week hebben de gesprekken plaatsgevonden tussen u als ouder, uw kind en de leerkracht(en).
Deze gesprekken zijn van belang omdat deze input geven voor een goede tweede helft van het
schooljaar. Indien u iets kwijt wilt over de opzet van deze gesprekken en/of het rapport wat u op vrijdag
10 februari heeft ontvangen, kunt u een mail sturen naar onze collega Angelique Huys,
a.huys@detwister.nu
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Oude school
De oude Meuleveldschool is inmiddels gesloopt
en het gebouw van kinderdagopvang “’t Nest”
staat in de steigers. Het gebouw wordt zowel
binnen als buiten geheel gerenoveerd en qua
uitstraling wordt de verbinding gezocht met ons
nieuwe schoolgebouw. Hoe?? Nog even geduld
en u kunt het resultaat aanschouwen. Eind april
moet een en ander klaar zijn.
Tijdens de informatieavond op maandag 20
februari heeft de gemeente ons geïnformeerd over de verdere inrichting van het terrein. Het college van
B&W heeft besloten, dat er géén woningbouw komt op het oude schoolterrein. Samen met gemeente,
wijkbewoners, kinderopvang ’t Nest en de school bekijken we na carnaval hoe we het terrein verder
inrichten. Vooralsnog worden de open stukken naast het nieuwe voetpad ingezaaid met gras.

Opgeven voor onze reünie op zaterdag 23 september 2017
In 2017 bestaat basisschool Meuleveld (voorheen St. Jozefschool en kleuterschool Schabolleker) 60 jaar
en sbo De Peelhorst 50 jaar. Sinds september 2016 zijn beide scholen gefuseerd tot De Twister, die
gehuisvest is in de voormalige Norbertuskerk. Bovenstaande jubilea bracht ons op het idee om een grote
reünie te organiseren.
De reünie is bedoeld voor alle oud-leerlingen, (oud-)personeelsleden, oud-bestuursleden, (oud-) leden
van de ouderraad en medezeggenschapsraad van beide scholen. Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte
welkom bij De Twister. De gehele middag op 23 september staat in het teken van burendag!
U kunt zich opgeven via onze site http://www.detwister.nu/home-actueel/reuenie-23-09-2017/

Nieuwe collega
Door de groei van onze school voor speciaal basisonderwijs (sbo) start per 1
maart onze nieuwe collega Ard Smeets op onze school. Hieronder stelt hij
zich aan u voor.
Mijn naam is Ard Smeets en ik ben onderwijsassistent in dienst van Dynamiek
Scholengroep. Ik start na carnaval op de Twister.
Ik ben 56 jaar, woon in Horst en al 31 jaar gelukkig getrouwd met Alda.
We hebben twee kinderen: Sanne 27 en Joep 25 jaar. Mijn hobby’s zijn mijn
gezin, hardlopen, lekker eten maar ook zeker mijn werk.
Veel mensen kennen mij van zwembad de Berkel in Horst waar ik 34 jaar
gewerkt heb als zwemonderwijzer. Negen jaar heb ik mijn werkzaamheden
in het zwembad gecombineerd met het werk als onderwijsassistent. Sinds het
vorig jaar heb ik het zwembad vaarwel gezegd en ben ik in vaste dienst
gekomen bij Dynamiek Scholengroep.
Ik hoop dat ik op de Twister een heel fijne tijd tegemoet kan zien en dat ik mijn steentje kan bijdragen
aan het welzijn van de kinderen en collega’s van de Twister.
Tot ziens,
Ard Smeets
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Wist u:


dat de portemonnee van meester
Jac. dankzij het speurwerk van alle
kinderen van de onderbouw én de politie
weer terecht is. Dankjewel allemaal;

dat zo langzamerhand onze
speelplaats steeds meer te bieden heeft? Zo heeft Mart Haegens, vader
van Rens, samen met onze conciërge Peter Crienen de afgelopen
periode hard gewerkt aan de zandbak. Verder hebben we een offerte
ontvangen voor een speeltoestel op het grasveld en is een basket
geplaatst. Zin in volleyballen? Kan ook;

dat onze vrijwilligers van Club63 ook na carnaval weer tal van
activiteiten gepland hebben. Meer informatie over de activiteiten vind
u op www.norbertuswijk.nl/club63/.

dat kinderen zich kunnen opgeven voor een rundje um het
hundje. Zie www.rundjeumuthundje.nl

Belangrijke data:
 woensdag 22 februari: Prins Stef en prinses Luca
trakteren alle kinderen;
 donderdag 23 februari: alle kinderen mogen in
hun pyjama naar school komen;
 24 februari: carnaval op de Twister;
 25 februari t/m zondag 5 maart: vakantie;
 maandag 6 maart: controle op hoofdluis;
 maandag 13 maart: bezoek inspectie sboafdeling;
 20 en 21 maart: aanmeldingen voor het voortgezet onderwijs.

Weej
wense
vastenaovend!

iederien

enne

schonne

Team de Twister

In het kader van het kernconcept macht & regels heeft in
de bovenbouw Jos Remmen verteld over zijn ervaringen
als militair in o.a. Bosnië.
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