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Wat was het een leuk feestje vanmiddag. Klaver got talent en een stukje carnaval. Wat was ik trots
op de kinderen die een optreden gaven, zo knap om op dat podium te gaan staan! Maar ook het
publiek verdient een pluim, er was veel belangstelling en het applaus was na elk optreden enorm!
Mooi om een inkijkje te mogen hebben in de vele talenten van onze leerlingen.
Ik wens iedereen bij deze alvast een hele fijne voorjaarsvakantie met hopelijk veel ruimte voor alle
verschillende talenten!
Hartelijke groet Kim

Onderwijs: Analysedag
Woensdag 5 februari hebben wij ons met de leerkrachten gebogen over de resultaten van de
Cito-toetsen van groep 3 t/m 8. Voor groep 1/2 hebben we gekeken naar de parnassys leerlijnen die
zijn behaald. Vanuit deze analyse zullen we weer enkele aanpassingen maken in ons onderwijs.
Dit betekent onder andere:
Groep 7/8 gaat een aanpassing maken in de onderwijstijd voor rekenen, deze tijd verlengen.
Groep 5/6 maakt aanpassingen in het aanbod van de extra leesbegeleiding die wordt gegeven.
Groep 3/4 gaat aanpassingen maken in het rooster van de extra ondersteuning van juf Anneke.
Groep 1/2 heeft onlangs een heel aantal nieuwe doelen toegevoegd voor de leerlingen (extra doelen)
en gaat daar een nieuw notatieschema voor inzetten om het overzicht goed te kunnen behouden.
Daarnaast zullen er tijdens de lessen in alle groepen bepaalde spellingcategorieën of bepaalde
leerdoelen voor rekenen extra terugkomen, omdat wij hebben geconstateerd dat die doelen nog niet
voldoende door de hele groep worden beheerst.
U merkt, zo’n dag levert weer heel veel op!

Nogmaals: 8.30 uur starten de lessen!
De lessen starten om 8.30 uur, we willen u dan ook nadrukkelijk verzoeken
om ervoor te zorgen dat uw kind om 8.30 in de klas is. Dit is voor zowel de
leerkrachten, maar zeker ook voor uw kind(eren) fijn. De deur is om 8.20
uur open, om 8.30 uur naar binnen komen is te laat.

Klaver got talent/carnaval!
Het was gisteren een feestje op school! 9 optredens met Klaver got
talent: bespelen van saxofoon, bugel, gitaar. Dansen, playbacken,
tekeningen showen en timmeren. Er werd gezongen in Nederlands,
Engels en Turks. Zo knap wat iedereen heeft gedaan!
De jury bestaande uit juf Anneke, Sasja en juf Kim had het er maar
mooi moeilijk mee. Uiteindelijk kwamen zij tot een gedeelde eerste
plek voor Fynn uit groep 7 en Zeynep uit groep 3. Alle andere
optredens verdienen een dikke tweede plek!
De leerlingenraad had de organisatie goed in handen, met onder
andere Jasper en Jesse als presentatoren. Het publiek bestaande uit
leerlingen en ouders/opa’s/oma’s hebben genoten.
Met iedereen werd er nog polonaise gelopen, zodat we ook meteen een stukje carnaval hebben
meegevierd.
Een geslaagd feest, voor herhaling vatbaar!

Bibliotheeknieuws
Sinds een aantal jaar zit de openbare bibliotheek voor de jeugd in onze school. Deze wordt gerund
door de biebclub: vrijwillige ouders en kinderen van onze school. Elke woensdagmiddag van
12.00-13.00 uur is de bibliotheek geopend. De Westfriese Bibliotheken draaiden op de achtergrond,
zij verzorgden onder andere de collectie en het uitleensysteem. Nu hebben zij te kennen gegeven
hiermee te stoppen omdat zij keuzes moeten maken. Dit vinden wij jammer, we willen de
mogelijkheid dat kinderen thuisnabij boeken kunnen lenen en dus thuis lekker kunnen lezen blijven
bieden.
In overleg met de vrijwillige ouders hebben wij besloten dat we de bibliotheek willen blijven draaien.
De school zal niet opdraaien voor de kosten, maar faciliteert de ruimte en helpt mee in de
organisatie. De volledige collectie bibliotheekboeken wordt door de bibliotheek geschonken. Dus we
blijven een mooie collectie houden. Daarnaast zijn we aan het uitzoeken op welke financiële manier
we ervoor kunnen zorgen dat deze collectie up to date blijft, aangevuld wordt.
De vrijwillige biebouders hebben een nieuw uitleensysteem uitgedacht, met daarin eigenlijk meer
voordelen dan in het oude systeem. Daarover volgt in een latere nieuwsbrief meer. Voor het nieuwe

uitleensysteem gaan de ouders verschillende aanpassingen doen, daar is tijd voor nodig. Voor nu is
het volgende belangrijk om te weten:
● Woensdag 12 februari was voorlopig even de laatste uitleendag.
● In de week na de voorjaarsvakantie moeten alle bibliotheekboeken ingeleverd worden,
ook als de boeken nog niet uit zijn. (uiterlijk 26 februari)
● De bibliotheek zal ongeveer een maand gesloten zijn.
● Kinderen zijn gratis lid van de Westfriese bibliotheken, dus bijvoorbeeld de bibliotheek in
Wognum en Medemblik kunnen bezocht worden.
● Hoe het verloopt met de huidige bibliotheekpasjes van de kinderen informeren wij u later.
Het is heel fijn dat er een groepje ouders is die zich hard maakt voor het voortbestaan van de
bibliotheek in Twisk! Wilt u daar ook een bijdrage aan leveren, wij horen het graag!
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