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AGENDA
DECEMBER

4
7
17
21 t/m 01-01

Sinterklaasfeest
Start thema ‘Kerst’
Kerstfeest
Kerstvakantie

JANUARI

4
20
11 t/m 22
20

Start thema ‘Uitvinden/uitvinders’
Voorleesdagen en Voorleesontbijt groep 1/2
Toetsweken CITO
Ivm cursus BHV zijn de groepen
3/4/6/7 om 14.00 uur uit
Studiedag team, leerlingen vrij

29

SINTERKLAAS
Sinterklaas komt de kinderen van Tweespan ook dit jaar weer op school bezoeken.
Dit jaar is de invulling van deze dag anders als anders, maar niet minder feestelijk.
De kinderen verwachten we ’s morgens om half 9 in de hun klas.
We zien uit naar zijn komst!

TALENTENCIRCUIT
De workshops KOKEN, SPAANS, TIMMEREN, YOGA en de SCHOOLBAND lopen
alweer enige weken, hieronder een verslagje van drie workshops:
TIMMEREN
Voederplankje timmeren.
Wat heb je nodig voor timmeren: een hamer, een zaag, een potlood, een liniaal,
planken en een koptelefoon.
Het is super leuk om te timmeren, want je kunt er van leren. Je leert meer over
timmeren en je krijgt er meer zelfvertrouwen door. We gaan nu met spullen om,
waar we anders niet mee werken en dat is leuk. Wat wij nog meer leuk vinden, is dat
je je techniek kan verbeteren met de hamer en de zaag. Het is vooral fijn dat we
hele andere en nieuwe dingen leren.
Angelos en Sophia uit groep 6.
YOGA
Het wordt begeleid door Saskia. Elke vrijdag is er een nieuwe yogales tijdens het
talentencircuit. Je leert jezelf te laten ontspannen en ook om moeilijke posities te
doen. Met moeilijke posities bedoel ik yoga posities waar je kracht voor nodig hebt.
De moeilijkste posities zijn: strijder 2, cobra en strijder 3. Voor strijder 3 heb je veel
balans nodig en je traint daarmee heel je lichaam en je geest.
Aan het einde doen we een spel. Saskia geeft ook ouderen yoga, wegens corona
kan dat niet meer. Normaal deed ze dat dan in de Tweespan peuterspeelzaal.
Ferron

SCHOOLBAND
Wij zijn Babs de Jong en Christina Tsafkas uit de schoolband van de Tweespan.
Onze band bestaat uit: Twee zangeressen (Christina en Lauren), drie gitaristen (Fay,
Babs en Suus) een bassist (Stijn), een drummer (Finn), een bongo-speler (Guusje)
slagwerk (Fayan) en toetsenist (Isabel). We repeteren elke vrijdag tijdens het
talentencircuit en ons eerste optreden is met Kerst. Iedereen heeft er zin in, maar is
ook wel zenuwachtig. Meester Simon leidt de band.

VILLA ORION

Hoi allemaal,
Het is alweer december, de tijd van gezelligheid. Alhoewel het dit jaar natuurlijk wel
een beetje anders is..
Gelukkig kwam Sinterklaas dit jaar wel gewoon in Nederland aan. Normaal
gesproken hebben we altijd één dag waarop we Sinterklaas vieren met alle kinderen
op de BSO. Maar, dit jaar hebben we er gewoon een hele week van gemaakt! En
was het iedere dag feest! Maandag stond er in eens een zak met cadeautjes op de
mat toen de kinderen druk bezig waren met Pietengym in de gymzaal. Er zat een
brief bij van Sinterklaas en Piet waarin stond, dat hij helaas niet langs kon komen dit
jaar. Natuurlijk hadden ze wel voor ieder kind een cadeau meegenomen en waren er
zelfs nog een aantal groepscadeaus! Sinterklaas was goed op de hoogte van de
wensen want de cadeaus vielen goed in de smaak en er werd meteen mee
gespeeld.
Ook hebben we chocoladeletters versierd en verhalenbingo gedaan waarop
heerlijke prijzen te winnen waren. Ook mocht de (warme) chocolademelk met
slagroom en de pepernoten natuurlijk niet ontbreken..
Oja, tijdens ons thema “Zig Zag door de Zoo” hebben wij contact gehad met een
bekende vlogger (Nienke Plas), zij heeft ons een grote kartonnen raket opgestuurd.
De kinderen konden deze helemaal zelf versieren en verven. Hij is zo groot dat de
kinderen erin kunnen spelen, dit vinden ze helemaal fantastisch!
Alvast een hele fijne decembermaand gewenst!
Lieve groetjes,
Villa Orion

KERST
Alles is anders dit jaar, zo ook het kerstfeest op 17 december. Maar natuurlijk wordt
het gevierd, weliswaar in aangepaste vorm, dit jaar geen kerstdiner, maar wel een
gezellige avond! De uitnodiging ontvangen jullie binnenkort.

OUDERRAAD
Zoals jullie weten worden er ieder schooljaar voor alle kinderen op onze
school leuke activiteiten georganiseerd. Veel van deze activiteiten worden
door de Ouderraad georganiseerd en bekostigd. De kinderen hebben onder
andere de voorgaande jaren kunnen genieten van de Kinderboekenweek,
Sinterklaas, het kerstfeest, het voorleesontbijt en de laatste schooldag!
Dit jaar gaat de inning van de gelden via Schoolkassa. Middels een
betaalverzoek die jullie deze week ontvangen via Parro kan de ouderbijdrage
voor het schooljaar 2020-2021 overgemaakt worden.

FACEBOOK – INSTAGRAM

Onze school is nu ook te volgen op Instagram!

KERSTVAKANTIE

Maandag 21 december begint de kerstvakantie,
wij zien jullie graag weer in het nieuwe jaar
op maandag 4 januari op school!
We wensen jullie hele fijne feestdagen
en een speelrijk en leerzaam 2021!
Hartelijke groeten,
Team Tweespan

WIJZIGING GEGEVENS
Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd? Geef het online door!
Kijk op: https://www.tweespan-lemmer.nl/contact
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