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AGENDA

OKTOBER

2

Start Kinderboekenweek ‘Reis mee’

10
16
21 t/m 25
28

Schoolfotograaf
Circusvoorstelling door alle kinderen
Herfstvakantie
Start thema ‘Hollandse Meesters’

NOVEMBER

6

Nationaal schoolontbijt

13
18

Groepspresentatie groep 8
Start thema Sinterklaas

WELKOM
In groep 1 zijn Marie, Evy en Jilling gestart, in groep 4 Pol en in groep 6 Jelka. We
wensen hen allemaal veel plezier en een fijne tijd op Tweespan!

EVEN VOORSTELLEN
We hebben in de verschillende groepen stagiaires. Renske kent u nog van vorig jaar.
Zij liep toen in groep 2 stage, dit schooljaar in groep 3. De andere stagiaires stellen
zich hieronder aan u voor.
Hallo, mijn naam is Sandra Boersma. Omdat ik graag onderwijsassistent wil worden
volg ik de deeltijdopleiding aan de Friese Poort in Sneek. Dit jaar
loop ik stage op Tweespan op maandag en dinsdag bij groep 1
en 2. Ik woon in Lemmer, ben 42 jaar en heb 2 kinderen, een
zoon van 13 jaar en een dochter van 12 jaar. In mijn vrije tijd
houd ik van wandelen met onze hond, hardlopen, in onze tuin
bezig zijn en van lezen. Ik heb erg veel zin om stage te lopen en
hoop op een leuke leerzame tijd!
We komen elkaar vast af en toe tegen! Groeten, Sandra Boersma

Mijn naam is Danielle Oosten. Ik ben 21 jaar oud. Mijn
hobby is paardrijden. Thuis op de boerderij heb ik mijn
eigen Friese paard en hier rij ik mee met de kar en onder
het zadel. Ik zit nu in het tweede jaar van de pabo. Ik vind
het leukste van de pabo de lessen die ik mag geven op
stage. Op deze manier leer ik heel veel in de praktijk.
Daarnaast vind ik het erg leuk dat ik de theorie die ik leer
op school om kan zetten in de praktijk op stage. Ik mag
dit jaar stage lopen bij juf Hannie in groep 5. In deze
groep ga ik verschillende lessen en activiteiten doen die
aansluiten bij mijn opleiding en bij de kinderen. Ik hoop
dit jaar heel veel leuke lessen te mogen doen voor de kinderen.
Met vriendelijke groeten, Danielle Oosten, pabo 2B

Hallo allemaal,
Ik ben Iris Postma, 18 jaar oud. Ik woon samen met mijn ouders en
zusje in Lemmer. Op dit moment zit ik in mijn laatste jaar voor
onderwijsassistent. Een opleiding die ik met heel veel plezier volg!
Ik volg de opleiding onderwijsassistent in Sneek, hier ben ik één
dag in de week te vinden! Ook ben ik één dag in de week op NHL
en volg ik het pabo traject. Mijn stage dagen zijn maandag,
dinsdag en vrijdag in groep 8! Een hele leuke nieuwe uitdaging, ik
heb er zin in! Als jullie vragen hebben, kom gerust langs!

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Tweespan doet mee aan het Nationaal
Schoolontbijt. Jullie kunnen daarom jullie
kind(eren) op 6 november voor één keer zonder
ontbijt naar school sturen. Op deze dag schuift de
hele school namelijk aan tafel voor een gezond
ontbijt en voor een leuke les over de beste start
van de dag. Zo leren de kinderen op een
feestelijke manier hoe belangrijk elke dag
ontbijten is en wat je ’s ochtend het beste kunt
eten.

LEERLINGENRAAD
Al een aantal jaren is er op school de leerlingenraad. De kinderen in de
leerlingenraad worden door de klas gekozen vanuit groep 5 tot en met 8. De
leerlingenraad praat mee over belangrijke zaken in de school op democratische
wijze. Zo ondervinden alle leerlingen wat de werkwijze binnen een democratische
‘samenleving’ is. Democratisch gekozen vertegenwoordigers uit de groepen 5 – 8
komen een keer per zes weken samen met de locatiecoördinator bij elkaar om te
praten over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Voor en na de vergadering van
de leerlingenraad vindt er een klassenvergadering plaats, die door de
vertegenwoordigers wordt geleid. Zo vormen we een democratie in het klein.

Dit schooljaar zitten in de leerlingenraad: Suzanne (gr. 5), Milan (gr. 5), Jippe (gr. 6),
Jort (gr. 6), Guusje (gr. 7), Babs (gr. 7), Stan (gr. 8) en Bo (gr. 8).
Op 9 oktober komen zij voor de eerste vergadering bij elkaar.

SCHOOLSCHAATSEN
It giet oan! De groepen 5 t/m 8 doen mee met het schoolschaatsen in Thialf
Heerenveen. De kinderen krijgen 4 schaatslessen van ervaren schaatstrainers op
woensdag 9 oktober, 30 oktober, 6 november en 13 november.

THEMA CERTIFICAAT WELBEVINDEN
Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde
volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Lekker in
je vel zitten en je thuis voelen op school is de basis voor leren. Belangrijk is dat
leerlingen de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten te maken en leren om
daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen die zich verbonden voelen met
school en over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer
gemotiveerd om te leren en halen vaak betere cijfers op school. Op Tweespan
besteden we het gehele jaar aandacht aan het welbevinden van leerlingen, zowel
mentaal als fysiek. Leerlingen leren samenwerken, samen spelen en elkaar helpen.
Tweespan is een Gezonde School. De Gezonde School-aanpak helpt ons om
planmatig en structureel te werken aan een gezonde leefstijl van onze leerlingen. In
dit kader is er gekeken naar de effectiviteit van de activiteiten die wij op het gebied
van Welbevinden uitvoeren. Criteria om het certificaat Welbevinden te behalen zijn
dat wij werken via de volgende pijlers: Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en
Beleid. Wij zijn er trots op dat naast het certificaat Bewegen en Sport wij nu ook het
certificaat Welbevinden hebben behaald. Dit gaan wij met de kinderen vieren op
woensdag 16 oktober. Alle kinderen zullen ’s morgens kennismaken met allerlei
circustechnieken, waarna zij ’s middags zullen gaan optreden.

CIRCUS TADAA!
Alle leerlingen zullen op 16 oktober kennis maken met de spectaculaire wereld van
het circus. Ze gaan onder andere ballopen, koorddansen, jongleren, eenwielfietsen,
zwaaien aan de trapeze en acrobatieken. De dag zal worden afgesloten met een
circusvoorstelling waar alle leerlingen verkleed en geschminkt in meespelen!

KOMT DAT ZIEN OP 16 OKTOBER VAN 14.00 – 15.00 UUR!
Om er een spetterende dag van te maken hebben we die dag veel hulp nodig van
ouders. Heel veel ouders. Nu vragen we wel vaker jullie hulp, maar deze keer is toch
net iets anders. Het zal ook voor de ouders een feest zijn om mee te mogen doen!
Dat feest begint al de avond van tevoren, namelijk op 15 oktober van 19.30 tot
22.00 uur. Iedereen die komt helpen op de dag zelf krijgt dan een uitgebreide (en
naar het schijnt hilarische) uitleg over de circusdag. Wees er dus snel bij en meld je
aan!

SCHOOLFRUIT
Van 11 november 2019 tot en met 13 april 2020 doet
wij mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van
het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het
gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De
kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week,
namelijk woensdag, donderdag en vrijdag, gedurende
twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt
tijdens de ochtendpauze om in de klas op te eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is
niet alleen gezond, maar ook leuk!
euschoolfruit.nl
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie,
het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt
ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden
gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/
verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen
op de website www.euschoolfruit.nl.
Voor het snijden en verdelen van het fruit hebben we jullie hulp nodig op woens-,
donder- en vrijdag. Wie heeft één of meerdere dagen tijd om ons te helpen?
Graag doorgeven aan Margreet, margreet.hunia@gearhing.net

OUDERRAAD
Afgelopen week heeft de ouderraad weer vergaderd. En niet zonder doel want er
liggen voldoende activiteiten op stapel. Super dat er zoveel aangeboden wordt.
Naar school gaan moet tenslotte leerzaam maar ook zeker leuk zijn! Geweldig ook
dat zoveel ouders de helpende hand bieden want dat is soms best even passen en
meten met werk en de rest van de familie.
Als nieuw lid van de ouderraad hebben we Linda Mittendorff mogen verwelkomen!
Linda is de moeder van Daan Lemstra uit groep 5 en Esmee Lemstra uit groep 1.
Linda heeft een ruime ervaring op het gebied van welzijnswerk. Haar hart ligt bij de
jongeren. “Het lijkt me hartstikke leuk om via de ouderraad meer betrokken te zijn
bij school!” aldus Linda.
Binnenkort gaan we van start met het schaatsen voor groep 5 tot en met 8. Jaarlijks
zijn we tenslotte steeds minder zeker van natuurijs en zelf zijn we ook niet altijd in de
gelegenheid om naar Thialf te gaan. Hoe fijn is het dan dat de kinderen via school
toch een basis meekrijgen van deze mooie Friese sport.

Binnen de ouderraad zijn de klussen weer verdeeld voor het komende jaar. Zo zijn
de voorbereidingen voor de schoolfoto’s op 10 oktober alweer in volle gang. Een
groep verder binnen de basisschool is ieder jaar weer een beste prestatie voor de
kinderen. Dan is het toch een genietmomentje om je kroost vereeuwigd te zien bij
het bereiken van die nieuwe mijlpaal.
Ondertussen blijven we de vorderingen voor het groene schoolplein volgen en gaan
we van start met de nodige voorbereidingen voor 5 december.
Kortom, we gaan er samen weer een mooi schooljaar van maken!
Groetjes van de Ouderraad,
Klazina, Kelly, Saskia, Marleen, Tess, Marjan, Ilse, Kim en Linda

DOE DE FIETSBELOFTE
De Fietsersbond stimuleert ouders om hun kinderen regelmatig met de fiets naar
school te brengen. Dat is beter en leuker voor iedereen. Kinderen leren door veel te
fietsen veiliger met het verkeer om te gaan en het is natuurlijk gezond om veel te
bewegen. U hoeft niet te beloven altijd met de fiets te gaan (mag natuurlijk wel),
maar wel om vaker te kiezen voor de fiets. Of u het nu doet voor de ervaring van uw
kinderen, voor betere schoolprestaties of voor de eigen gezondheid: de belofte
maakt u bewust van alle voordelen van het fietsen.
Doet u mee? Geef dit aan op: https://doemee.fietsersbond.nl/fiets-school?sid=11tz
Onze kinderen maken bovendien kans op een tof fietsfeestje voor de hele school!

LEGE BATTERIJEN
In een batterij zitten allerlei stoffen. Stoffen die slecht zijn voor het milieu en stoffen
die juist heel waardevol zijn. Door de lege batterijen in te leveren bij een
inleverpunt, komen de schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. De waardevolle
stoffen worden opnieuw gebruikt en zo krijgt een batterij een tweede leven. Er
wordt bijvoorbeeld een fiets of kaasschaaf van gemaakt.
Speciaal voor basisscholen ontwikkelde Stibat een inzamelproject. Voor elke kilo
ingezamelde lege batterijen krijgen we spaarpunten. De gespaarde punten kunnen
we inwisselen voor een waardebon waarmee we artikelen kunnen bestellen. Ook bij
ons staat er een inzamelton, deze vindt u vindt achter de klapdeur, schuin tegenover
de boom Happy Kids.

BEDANKT!
De ouders van de OMR en de OR’en zijn woensdagmiddag 25 september in het
zonnetje gezet. Onder het genot van een hapje, een drankje en oud-Hollandse
spelletjes hebben ouders en teams een gezellige middag gehad.

HARTELIJKE GROETEN
TEAM TWEESPAN
Tweespan basisschool
Betelgeuze 4 8531 MV LEMMER 0514-563 303
tweespan.lemmer@gearhing.net
http://www.tweespan-lemmer.nl/

