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Beste ouders,
Wij hebben op school een goede,
griezelige kinderboekweek achter de rug
waarin veel gelezen is en veel over
boeken gesproken is. We hebben
gewerkt rondom teksten en boeken, de
bovenbouwkinderen hebben leerlingen
uit de onderbouw voorgelezen, er zijn
veel boeken gekocht en verkocht tijdens
de kleedjesmarkt en de kinderen hebben
kennis gemaakt met nieuwe
(griezel)boeken. We blijven lezen
stimuleren! (Voor)lezen is heel
belangrijk in de (taal)ontwikkeling. Het
geeft kinderen kennis en begrip van de
wereld om hen heen en het geeft hen
woorden om zich uit te drukken. In de
bibliotheek worden ook veel activiteiten
rondom boeken, lezen en taal
georganiseerd. Een uitgebreid
programma staat op hun website.

Schoolgids
Op onze website kunt u de schoolgids
2017-2018 vinden. Hierin leest u, naast
de praktische informatie, ook waar
wij aan werken dit jaar. Belangrijk is
onze focus op effectief onderwijs en
cultuureducatie.

Ouderbijdrage
Deze week heeft u een brief ontvangen
waarin de oudervereniging de
ouderbijdrage vraagt. Van deze bijdrage
kunnen we op schoolreis, het
sinterklaasfeest vieren en andere
activiteiten organiseren en aankleden.
Fijn als u deze bijdrage wilt doen.

Parkeren rond om de school
Het weer is nu zodanig, dat veel ouders
ervoor kiezen om hun kinderen met de
auto naar school te brengen.
Op locatie de Boomgaarden heeft dit tot
gevolg dat bezorgde omwonenden aan
geven dat er gevaarlijke
verkeerssituaties bij de
Rivierkom/Landschapsbaan ontstaan.
We zien kinderen die op het zebrapad,
bij de bushalte, bij de glascontainers of
zomaar midden op de weg uit de auto
worden gezet. Wij verzoeken dan ook
dat u als ouder(s) oog heeft voor een
veilige verkeersituatie en deze punten
niet te gebruiken om kinderen uit de
auto te laten stappen. Laat uw kind daar
uit de auto stappen, waar de situatie
niet alleen voor uw kind maar ook voor
de andere weggebruikers veilig is.
Dan staat nu de herfstvakantie voor de
deur. Het wordt prachtig weer volgens
de weerberichten. Wij wensen u een
fijne week en zien alle kinderen graag
de 23e weer op school!
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Voorleeswedstrijd

Nieuw MR lid

Op school hebben wij op 12 en 13
oktober de voorleeswedstrijden
gehouden. Er heerste een leuke sfeer en
de spanning was om te snijden.
Ondanks alle goede voorlezers hebben
we twee winnaars!

De MR heeft een nieuw lid! We hebben
één aanmelding gekregen waardoor er
geen verkiezing is gehouden. De
oudergeleding wordt vanwege het
vertrek van Spiros Koutsopodiotis
versterkt door Sander Reurings.
Welkom Sander! In deze nieuwsbrief
stelt hij zich aan u voor.

Phileine van den Ordel uit groep 8C op
locatie de Tuinlanden en Olivia Huisman
uit 7c op de Boomgaarden. Fantastisch
gedaan!

Mijn naam is Sander
Reurings, 34 jaar,
getrouwd met Miranda
en vader van Lars
(groep 3a) en Sep
(groep 1/2j). In het
dagelijks leven ben ik werkzaam als
Senior Internal Audit Manager bij Avery
Dennison in Oegstgeest.
Ik heb mij aangemeld voor de
Medezeggenschapsraad (MR) omdat
ik het belangrijk vind om als ouder een
bijdrage te leveren aan een goed
functionerende school waar kinderen
met veel plezier komen én ouders hun
kinderen met een goed gevoel
brengen. In mijn werk heb ik veel
kennis en ervaring opgedaan in het
beoordelen van processen en het
adviseren van management over
bevindingen en mogelijke
verbeteringen. Daarom verwacht ik dat
ik met mijn kennis en ervaring een
positieve bijdrage kan leveren aan de
MR.
Ik verheug me erop om me voor de
Twaalfruiter in te zetten.
Groet,
Sander
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Uitnodiging algemene
Ledenvergadering
De Oudervereniging nodigt u hierbij van
harte uit voor de Algemene Leden
Vergadering welke gehouden zal worden
op dinsdag 28 november aanstaande om
20.15 uur, locatie Tuinlanden.
Wilt u deze vergadering bijwonen? Dan
ontvangen wij uw aanmelding graag op
ov@twaalfruiter.nl

Van de Oudervereniging
Dag van de leerkracht.
5 oktober was het de dag van de
leerkracht. Om alle leerkrachten en
ondersteuners van onze basisschool op
deze dag even extra in het zonnetje te
zetten heeft de oudervereniging namens
alle leerlingen en hun ouders een
vrolijke boekenlegger met eigen naam
cadeau gegeven.

Wij hopen u dan te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
Fanny Koppers (voorzitter)
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