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Geachte ouders/verzorgers,
"Hieper de bieb!"
Het is bijna zover: onze schoolbieb wordt een feit! Samen met de gemeente,
bibliotheek AanZet en OBS Het Tweespan is dit project opgezet.
De afgelopen maanden hebben veel mensen, waaronder ook een groep ouders,
hard gewerkt om straks een ruime keuze te hebben aan boeken op school. In
de bibliotheek hebben we nu een collectie titels van twee scholen: genoeg
boeken om lekker in te duiken dus!
De kinderen, ouders, juffen en meesters kunnen straks met hun biebpas
boeken gaan lenen. De bieb zal na schooltijd open zijn op maandagmiddag en
donderdagmiddag van 15.15 tot 15.45 uur.
Op dinsdag 22 november is de officiële opening onder schooltijd. Samen met
de kinderen en leerkrachten van beide scholen gaan we dit op een
feestelijke manier doen. Om 14.50 uur verzamelen we op het plein van CBS
de Hoeksteen. U kunt dit plein betreden via twee kanten: via het hek aan de
Johan de Kreijstraat en het hek bij de sportzaal Neerpolder.
Wellicht tot dan!
Met vriendelijke groet,
Jaco Vink, Elwiena Bouman, Lisette Boon

Bericht van het bestuur
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u weet gaat onze directeur, Lisette Boon, de school eind dit jaar verlaten. De afgelopen weken is er
achter de schermen hard gewerkt om de zoektocht naar een nieuwe directeur vorm te geven. We laten ons
hierbij adviseren door een gespecialiseerd adviesbureau om het profiel voor een nieuwe directeur op te stellen.
Komende donderdag zullen de teamleden, (P)MR en Bestuur input leveren aan dit bedrijf zodat het profiel
gemaakt kan worden. De namen van de mensen die in de benoemingscommissie plaats zullen nemen zijn inmiddels
bekend. Binnenkort zal de eerste vergadering met deze benoemingscommissie zijn. Volgens de
benoemingsprocedure zal de vacature eerst intern uitgezet worden. Wij houden u op de hoogte.
Namens het bestuur, Mireille Hengeveld
Sinterklaas
Zaterdag jl. kwam de Sint weer aan in Nederland. Op school zullen wij hier deze week ook aandacht aan
besteden. Ook dit jaar volgen wij het verhaal van het Sinterklaasjournaal niet, maar volgen wij de avonturen van
onze eigen verhaallijn.

Schoolfruit
Deze week krijgen we als schoolfruit woensdag een mandarijn, donderdag een appel en vrijdag: Pomelo
Wij kregen daarbij de volgende informatie: er zijn aanwijzingen dat pomelo’s (net als grapefruit) de werking
van medicatie zoals Ritalin en Concerta verminderen. De betreffende ouders kunnen a.s. vrijdag kiezen of zij
hun kind een ander stuk fruit meegeven of niet.
Bezoek Sinterklaashuis voor groep 1 en 2
Op dinsdag 29 november hopen we met de kinderen van de groepen 1 en 2 naar het Sinterklaashuis in
Gorinchem te gaan. Groep 1b/2b gaat van 10.00-10.45 uur (vertrek 9.15 en aankomst school 11.15 uur) en de
groepen 1a en 2a gaan van 11.00-11.45 uur (vertrek 10.15 uur en aankomst school 12.15 uur). Graag willen we uw
hulp vragen bij het rijden van en naar het Sinterklaashuis. U kunt zich hiervoor opgeven op het informatiebord
bij de groepen.
Op deze dag zal voor de kleutergroepen, zoals eerder vermeld, volgens een continurooster worden gewerkt. De
kinderen eten deze dag hun zelf meegenomen lunch op school.
Kerstviering kleutergroepen
Dinsdagavond 20 december a.s. hopen we met de groepen 1a en 2a kerst te vieren en op woensdagavond 21
december met groep 1b/2b.
Zending
Het zendingsgeld van vorige week was € 78,54 en de opbrengt van de dankdagcollecte was € 280,57.
Leefstijlthema groep 1-8
Praten en luisteren
Thema kleuters:
Thema groep 1: Waar woon ik?
groep 2: Waar woon ik?
Afwezig
Dinsdag: Meester Milan Maurer

Deze week leren we:
Psalm 130: 4a
Huiswerk
Groep 5 t/m 8: Oefenen spellingwoorden met het
computerprogramma Bloon
Nieuw op de website
- Groep 8a op bezoek bij het Gilde
- Groep 8a en 8b op bezoek bij
bouwbedrijf van Houwelingen
- Verkeersles groep 7b/8b Veilig Omgaan
Met Opvallend Landbouwverkeer

