Nieuwsbrief de Twister voor ouders en kinderen
Woensdag 05 juli – nummer 10

Nieuwe groepsindeling 2017-2018
Momenteel zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar. De basisschool heeft in 2017-2018 acht groepen en het speciaal
basisonderwijs zeven groepen.
Voor de basisschool ziet dit er als volgt uit: twee groepen 1-2, een groep 3, een
groep 4, een groep 5, een groep 6, een groep 7 en een groep 8.

Op maandag 10 juli
maken alle kinderen
om 13.00 uur
kennis met hun
nieuwe leerkracht!
Vóór de
zomervakantie
ontvangt u nog een
praktische folder
met o.a. het gym- en
vakantierooster.

De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 ontvangen deze week een namenlijst
met de nieuwe groepsindeling. De huidige groep 3 wordt groep 4, enz.
Binnen het sbo maken we momenteel zeven nieuwe groepen. U ontvangt
deze week de naam van de groep + leerkracht waarin uw kind is geplaatst.
Indien u vragen heeft over de groepsindeling kunt u t.a.t. contact opnemen
met de groepsleerkracht van uw kind.
Een aantal collega’s neemt dit jaar afscheid van onze school. Sommige
hebben kort op onze school gewerkt en starten het nieuwe schooljaar op een
andere school van Dynamiek Scholengroep. Al langer op onze school werkt
Mieke Volleberg; zij start het nieuwe schooljaar op de Doolgaard.
Jacques van den Munckhof stopt definitief met het geven van onderwijs.
Na 44 jaar gewerkt te hebben, nemen wij op vrijdag 14 juli a.s. bij de Leste
Geulde afscheid van hem. Hieronder zijn afscheidswoord aan u en de
kinderen.

Op het einde van dit schooljaar neem ik na 44 jaar afscheid van het onderwijs. De afgelopen twee jaar
was ik trouwens al een beetje aan het afbouwen met twee dagen deeltijdpensioen.
Ik kijk terug op een heel fijne tijd in Horst waar ik – na een periode van 20 jaar op de Burgemeester
van der Puttschool in Geldrop – in 2002 begon.
Het grootste gedeelte van deze tijd lag in de Meuleveldschool die 10 jaar geleden nog achttien groepen
telde. Veel collega’s heb ik de
afgelopen jaren zien stoppen of naar
een andere werkplek zien gaan. Ook
van veel schoolverlatende kinderen
en hun ouders heb ik de afgelopen
jaren afscheid genomen. Nu ik zelf
afscheid neem, is het fijn dat er in
september na de zomervakantie een
grote reünie is. Een fijne gelegenheid
om elkaar nog eens te ontmoeten en
wat bij te praten.
Ik wil iedereen heel erg bedanken
voor de prettige samenwerking en de
vele fijne herinneringen die ik aan
mijn tijd in Horst overhoud.
De laatste groep kinderen, die bij Jacques in de klas
zat…..

Jacques van den Munckhof
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De bemensing van de groepen in 2017-2018 is als volgt:
basisschool
Groep 1-2 Maud
Groep 1-2 Lennie
Groep 3 Hannie
Groep 4 Silvie
Groep 5 Elly

Groep 6 Nick
Groep 7 Diane
Groep 8 Hilde

speciaal basisonderwijs
Maud
Beeren
en
Anneke Lexmond
Lennie Lenssen en
Anneke Lexmond
Hannie Duyf en Mieke
Cremers
Silvie
Minten
en
Suzanne Jacobs
Elly Reijnders en
Danny
van
de
Meerakker*
Nick Fleuren en Silvie
Minten (op wo)
Diane Zuiderwijk en
Jacqueline Kleuskens
Hilde Janssen en op
woensdag
Peter
Theelen

Groep OB-AnneMarie

AnneMarie Bertrams
en Kitty Slot (vrijdag)
Groep OB-Rudy
Rudy Broeke en Kitty
Slot (maandag)
Groep
OB/MB- Christianne Reijnen en
Christianne
Maartje Denessen
Groep MB Nieky
Nieky Versleijen
Groep MB/BB-Nicolle

Nicolle Poeth

Groep BB-Crissy

Crissy Janssen

Groep BB-Jelle

Jelle Thijssen

* Momenteel is Danny van de Meerakker met
zwangerschapsverlof. In principe start zij weer
medio november 2017. De vervanging wordt nog
ingevuld.
De naam van de groep vindt u straks ook terug op Isy.

De Twister presenteert de Musical “HELP, we zijn het bruidspaar kwijt”
Op woensdag 12 juli en donderdag 13 juli presenteert de Twister weer haar jaarlijkse musical verzorgd
door de schoolverlaters van groep 8.
De musical belooft een waar spektakel te worden. De voorstellingen zijn beide avonden in CC ’t
Gasthoes en beginnen om 19.00 uur; zaal is open vanaf 18.30 uur. Er zijn nog kaarten à € 3,00 te koop
op school vanaf 14.30 uur bij groep 8. U kunt ook naar Hilde Janssen mailen: h.janssen@detwister.nu

We danken alle ouders en begeleiders, die hun steen(tje) hebben
bijgedragen aan het welslagen van de wandel3daagse. De 50ste dit
schooljaar!
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Onze nieuwe collega Suzanne Jacobs stelt zich voor
Ik ben Suzanne Jacobs, 45 jaar en 20 jaar werkzaam binnen Dynamiek
Scholengroep. Ben al 22 jaar samen gelukkig met Roger Janssen. Trotse moeder van
Sander (15 jaar) en Ivo (13 jaar).
In het nieuwe schooljaar zal ik het team van de Twister gaan versterken als leerkracht
van groep 4. Dit doe ik samen met Silvie Minten, die al op de Twister werkzaam is.
Eerst genieten van een lekkere vakantie en daarna samen de schouders onder groep
4. Ik heb er zin in!
Groetjes Suzanne Jacobs

Informatie van de medezeggenschapsraad
Afgelopen week was al weer de laatste vergadering van de medezeggenschapsraad. Formeel werd de
schoolgids vastgesteld en hebben we het afgelopen schooljaar geëvalueerd. Ook lichtte Jac. Truijen de
nieuwe formatie en klassenverdeling voor het volgend schooljaar toe. Tijdens deze vergadering namen Luc
Althuizen en Kitty Slot afscheid van onze medezeggenschapsraad. Momenteel zijn we op zoek naar twee
ouders, die onze mr willen versterken. Ook de ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. Indien u interesse
hebt in een van beide vacatures kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter van de
medezeggenschapsraad, Raymond Pleysier raymond.pleijsier@veolia.com of met de nieuwe voorzitter van
de ouderraad Desiree Erren. Haar mailadres is: desireeerren@kpnmail.nl Tijdens de laatste vergadering van
de ouderraad heeft de huidige voorzitter Tarita Kleeven afscheid genomen. Verder namen ook de leden
Suzanne en Simone afscheid. Voor allemaal geldt: bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid bij de Twister!

Geboorte van Evi
In de loop van vrijdag 30 juni ontvingen wij onderstaand
bericht van onze collega Danny:
Vannacht, rond half 1, is na het lange wachten onze dochter
en Kais zusje geboren. Dit alles in een recordtempo met
Maarten als verloskundige. Het ging zo snel dat we deze klus
thuis met z'n tweeën geklaard hebben!
Met mij en Evi gaat alles goed. Ze weegt 3620 gram en is
ongeveer 51 cm lang.
Nu kan het genieten echt beginnen!!!
Dag Danny: vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd!

Winnaars batterijen raden bekend!
Iedereen heeft in het voorportaal van de school de opbrengst kunnen bekijken van de batterijen
inzamelingsactie. Stichting Stibat is de batterijen vandaag komen ophalen, het betrof in totaal 307,6
kilo. Stichting Stibat brengt alle batterijen naar een afvalverwerkingsfabriek, daarna kunnen veel
onderdelen van de batterij weer worden hergebruikt. Zo hebben we met z'n allen een beetje bijgedragen
aan een schoner milieu! Voor iedere kilo ontvangt de school een punt ter waarde van €0,25, voor een
totaalbedrag van €76,90 mogen we iets uitzoeken voor de school op de site van Heutink. Nadat de
inzamelingsactie is gestopt heeft groep 6 ALLE batterijen geteld.
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Daarvoor hebben alle kinderen van de Twister de
kans gekregen om te raden hoeveel batterijen er
waren opgehaald. HET WAREN ER IN TOTAAL
17.266
Drie kinderen zaten het dichtst bij het totale aantal
opgehaalde batterijen:
 Silke Swinkels uit groep 6 van de bovenbouw:
19.000
 Stijn Speijcken uit de groep van Christianne en
Maartje van de middenbouw: 13.459
 Tara Wubben uit groep 3 van de onderbouw:
12.000
Uit iedere bouw hebben we een prijswinnaar, zij
krijgen een tegoedbon van Intertoys van respectievelijk €5, €5 en €10,Stijn, Tara en Silke van harte proficiat met jullie gewonnen prijs!
Omdat Silke het allerbeste heeft geraden van de hele school ontvangt zij de tegoedbon van €10,-

Eindtoets groep 8 in voorjaar 2018
In groep 8 maken alle kinderen een eindtoets. Deze is wettelijk verplicht. In het verleden hebben we
altijd de Cito-eindtoets afgenomen. De laatste jaren heet deze toets de centrale eindtoets.
We zijn al langer niet tevreden over deze toets. De toets vraagt veel tijd, levert veel kinderen vrij veel
stress op en rapporten laten vrij lang op zich wachten. Omdat er meerdere goede eindtoetsen op de markt
zijn, hebben we aan het begin van dit schooljaar besloten dat we ons gaan oriënteren op een andere
eindtoets.
Een werkgroep van directeuren en leerkrachten groep 8 heeft uiteindelijk besloten dat we met ingang
van het nieuwe schooljaar Dynamiekbreed overstappen op de Route 8 eindtoets.
Argumenten voor dit besluit zijn:
· De toets toetst adaptief. Vanuit een basisvraag krijgen kinderen steeds nieuwe vragen die passen bij
het niveau van het kind. Bij een fout antwoord schakelt de toets terug, bij een goed antwoord
schakelt deze verder. Uiteindelijk krijgen we op deze manier een juist beeld van de mogelijkheden
van elk kind. Dit frustreert niet de kinderen die taal of rekenen lastig vinden en daagt de "sterkere
kinderen" juist uit.
· De toets wordt volledig digitaal afgenomen en kan in een periode van een maand afgenomen
worden. De school bepaalt dus zelf op welke wijze en welke dagen de toets afgenomen wordt.
Daarmee wordt de druk een stuk minder en is dit beter te organiseren. Elk kind is 2-3 uur bezig met
de toets. De toets kan op laptop, vast systeem of tablet afgenomen worden.
· De toets toetst de wettelijk verplichte onderdelen (taal- en rekenonderdelen) en daarnaast
beantwoordt het kind vragen over zijn eigen functioneren en werkconcept. Uitkomsten hiervan
geven mooi aanleiding tot gesprekken met het kind. Zeker met het oog op de stap naar het
Voortgezet Onderwijs.
· Rapportage ontvangen we binnen 5 werkdagen. Uit onderzoek is gebleken dat de uitkomst van de
toets voor 94% overeen komt met het schooladvies. Erg betrouwbaar dus!
In december/januari melden de scholen zich voor deze toets aan. Voorafgaand worden kinderen en
ouders geïnformeerd en geïnstrueerd.
We gaan ervan uit dat het een flinke verbetering is waar het kind vooral de "winnaar" is.
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Burendag-wereldmarkt 2017 zaterdag 23-09-2017 van 13.00 – 17.0
De Twister, het Dendron College en het Huis van de Wijk nodigen alle buren (ook van buiten de wijk)
uit om op Burendag een kijkje te komen nemen welke dit jaar in de vorm van een Wereldmarkt wordt
gegoten. Deze markt zal letterlijk een verbinding vormen tussen het Dendron College en het
schoolgebouw van de Twister, met als spil het Huis van de Wijk. Het deel van de Gebr. van Doornelaan
tussen de twee gebouwen wordt omgetoverd tot een promenade waar eveneens van alles te beleven valt.
De wereldmarkt richt zich op het zichtbaar maken van een breed scala aan vrijwillige inzet op het vlak
van ontwikkelingssamenwerking in Horst a/d Maas in relatie tot hetgeen o.a. de scholen in de
Norbertuswijk ondersteunen. Daarbij wil de organisatie veelal inzetten op ‘verbinding’ als kern van
mondiaal burgerschap.
Er is een indrukwekkend programma voor jong en oud samengesteld.
Vele organisaties die te maken hebben met mondiale zaken werken die
middag mee.
Naast voorlichting/informatie is er ook te proeven uit de keuken van
andere culturen, is er muziek en worden er presentaties verzorgd in de
vorm van films, lezingen over pelgrimages, workshops. Verder wordt
er een straatprogramma (Gebr. v. Doornelaan tussen Twister en
Dendron College) verzorgd, gericht op kinderen en jongeren.
Als prominente gast zal oud-leerling van onze school Twan Huys
deel uitmaken van een college-tour programma terwijl leerlingen
hem bevragen over mondiale vraagstukken.
Dit alles met als doel dat hetgeen ‘ver-weg’ lijkt elk moment ‘dicht-bij’ is.
Komt dat zien, komt dat zien…
Werkgroep Wereldmarkt 2017 Norbertuswijk
Vragen en info via: wereldmarkt@norbertuswijk.nl
Aansluitend op deze 23ste september vindt vanaf 19.00 de reünie plaats van de voormalige
Peelhorst, St. Jozef- en Meuleveldschool.

Voor de komende periode zijn de volgende data van belang:









5, 6 en 7 juli: kamp schoolverlaters afdeling sbo;
maandag 10 juli: alle kinderen maken tussen 13.00 uur en 14.30 uur kennis met de nieuwe
groepsleerkracht(en) voor het volgende schooljaar;
donderdag 13 juli: de laatste nieuwsbrief verschijnt;
donderdag 13 juli: musical en schoolverlatersavond;
vrijdag 14 juli begint voor alle kinderen om 12.00 uur de vakantie;
maandag 28 augustus: eerste schooldag; tevens controle op hoofdluis;
woensdag 6 september: deze dag hebben de kinderen géén school;
zaterdag 23 september: burendag en reünie

Groetend,
team De Twister
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