Nieuwsbrief de Twister voor ouders en kinderen
Donderdag 13 juli– nummer 11

Een nieuwe collega
In de vorige nieuwsbrief heeft Jacques van de Munckhof een afscheidswoord
geschreven en Suzanne Jacobs heeft zich als nieuwe collega aan u voorgesteld.
Per 1-8-2017 start nog een nieuw teamlid op onze school: Anne-Will Jacobs.
Naast Annemie Zwets en Angelique Huijs wordt zij onze derde teamleider.
Ik ben Anne-Will Jacobs, 35 jaar en woon al 12 jaar in het mooie Griendtsveen.
Ik woon daar samen met Jeroen en onze tweeling van 4 jaar, Sjors en Floris. Na de PABO heb ik zes jaar als
leerkracht gewerkt op Jenaplanschool de Ratelaar in Deurne. Daarna ben ik in 2009 overgestapt naar de
Antoon van Dijkschool in Helmond; een school voor speciaal onderwijs. Een fantastische doelgroep! Begonnen
als leerkracht en later heb ik daar gewerkt als intern begeleider. Sinds twee jaar ben ik teamleider van de SO
en OZG afdeling (leerlingen van 4 tot 13 jaar) op de Antoon van Dijkschool. En toen was het tijd voor een
nieuwe uitdaging. Na de zomervakantie begin ik als teamleider op de Twister. Samen met het team bouwen aan
betekenisvol onderwijs daar heb ik heel veel zin in!

Kennismakingsgesprekken
In de week van 25 t/m 29 september vinden de eerste 15minutengesprekken (de kennismakingsgesprekken) plaats. U ontvangt
hiervoor in het nieuwe schooljaar een uitnodiging.

Schoolgids en informatiefolder
Deze week ontvangt elk gezin een brochure met de meest relevante
informatie voor het nieuwe schooljaar. Denk hierbij aan o.a. het vakantieen het gymrooster en de mailadressen van alle teamleden. U ontvangt
deze brochure ook via Isy
De schoolgids vindt u ook op onze site en we versturen deze ook via Isy.
Ouders, die geen internet hebben, kunnen een gedrukte versie ophalen bij
de receptie van onze school. Veel informatie vindt u verder op onze site
www.detwister.nu.

Laatste schooldag
Het schooljaar is voorbij.
Tijd om door te gaan.
Als een klas vol lege stoelen
sta ik mij hier hol te voelen.
Sta ik hier maar. Stil te staan.
Ik sta. Ik slik. Ik zucht. Ik zeg
tot slot alleen nog maar
met een snik vol snot: Tot ziens.
Het allerliefst tot vorig jaar.
Erik van Os

Evaluatie van dit schooljaar
We zitten nu ruim anderhalf jaar in ons nieuwe gebouw. De nieuwe jas begint steeds beter te passen. Tijdens
deze periode vonden op school allerlei activiteiten plaats. Op de allereerste plaats hopen we natuurlijk dat uw
kind (en u) met plezier naar school zijn gekomen en veel hebben geleerd. Via internet ontvangt u van ons een
link waarin u kunt aangeven:




wat u graag veranderd of verbeterd wilt zien;
wat u graag wilt behouden, wat u graag wilt vasthouden en
wat u graag in de toekomst niet meer wilt zien; verwijderen dus.

Bij alle drie de vragen mag u maximaal één ding (in de meest ruime zin van het woord) beschrijven.Op dinsdag
12 september bespreken we de resultaten met de medezeggenschapsraad en met de ouderraad. Daarna informeren
wij u over de opbrengst en eventuele aanpassingen.

Club ‘63
Ook in het nieuwe schooljaar gaat Club ’63 door met haar activiteiten voor onze kinderen, samen met de
buurtbewoners. De eerste activiteit (sport, spel en spanning) is gepland op dinsdag 12 september. Verzamelen
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om 14.30 uur in het Huis van de Wijk. Opgeven kan door een mail te sturen naar club63@norbertuswijk.nl Het
volledige jaarprogramma vindt u op www.detwister.nu / activiteiten

Schoolverlaters

Deze week presenteerde groep 8 haar jaarlijkse musical. Zonder de groepen 8 van het afgelopen jaar te kort te
doen… dit was een topper! Daarnaast genoten alle schoolverlaters van hun laatste middagmaal op onze school.
Dank aan alle ouders, die bij de lunch en de musical hebben geholpen! Voor donderdagavond: allemaal veel
plezier gewenst en succes op jullie nieuwe school.

Wist u:

 dat op zondag 27 augustus de kindermarkt weer wordt georganiseerd. Zie voor meer info
www.harmonievanhorst.nl;
 dat de stichting “Opkikker” alle kinderen
bedankt voor de gift van €350,00 bij elkaar gerend
tijdens de sponsorloop
 dat tijdens het laatste optreden van het
Meuleveldkinderkoor oprichter en oud-collega
Piet van Kempen afscheid nam als bestuurslid en
dat hij uit handen van zijn collega-bestuursleden
een fraaie herinneringstegel kreeg.
Piet: hartstikke bedankt voor je initiatief in de
‘jaren 70 en inzet tijdens de afgelopen halve
eeuw!

Voor de komende periode zijn de volgende data van belang:








vrijdag 14 juli: deze dag begint voor alle kinderen om 12.00 uur de vakantie;
maandag 28 augustus: eerste schooldag!!
28 en 29 augustus: controle op hoofdluis;
woensdag 6 september: deze dag hebben de kinderen géén school;
dinsdag 12 septerber: 14.30 uur Club ’63
zaterdag 23 september: burendag en reünie
van 25 t/m 29 september: kennismakingsgesprekken met de nieuwe leerkracht.

Wij wensen iedereen namens iedereen een fijne zomervakantie toe!

Groetend,
team De Twister
Het Huis van de Wijk is de gehele zomervakantie elke dinsdag,
woensdag en donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur geopend.
Op woensdag 19 juli is er speciale ranja-ochtend met oma, die
voorleest en aansluitend worden er pannenkoeken gebakken
U bent van harte welkom!
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