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De informatiemiddag!
Morgen 20 september, staat onze informatiemiddag
op het programma. Alle ouders zijn van 15.15 uur
tot 16.30 uur welkom samen met hun kind(eren).
De kinderen gaan u vertellen hoe alles in de klassen
gaat. Natuurlijk zijn de leerkrachten ook aanwezig als
u specifiek een vraag heeft wat uw kind niet kan
beantwoorden. Wij hopen op een grote opkomst!

 De (Lutje) RUN
Dit jaar hebben we weer meegedaan met de Lutje
RUN en wat was het prachtig weer. Wat een geluk!
Er waren 22 kinderen die zich hadden opgegeven en
die het allemaal geweldig hebben gedaan! Als
beloning kreeg iedereen een mooie medaille.
Natuurlijk konden de kinderen bij ons in de tent wat
drinken en lekkers halen.
Ook hebben we dit jaar meegedaan als o.b.s. de
Tweemaster met de RUN. Enkele leerkrachten
aangevuld met ouders vertegenwoordigden onze
school. We zijn 167 geworden van de 202 teams.
Onze tijd was 9 uur 36 minuten en 4 seconden.
Helemaal niet slecht dachten wij! Volgend jaar hopen
we dat te verbeteren en u kunt zich al opgeven voor
het runteam.
Alle deelnemers werden flink aangemoedigd door
andere ouders & leerkrachten.
 Omgekeerde oudergesprekken
Op 12 & 13 september hebben wij met u de
omgekeerde oudergesprekken
gevoerd. Wij hebben dit als
zeer waardevol ervaren en
vonden het erg leuk. Vanuit u
hoorden we ook vele positieve
reacties. Fijn dat het zo goed is
bevallen!

 Kinderpostzegels
In de herfst gaan bijna 200.000 kinderen uit groep 7
en 8 weer langs de deuren om Kinderpostzegels te
verkopen. Het gros van de Nederlandse
basisscholen doet mee aan de Kinderpostzegelactie.
Zo ook wij als school. Van de verkochte
Kinderpostzegels
gaat een groot deel
van het geld naar
goede doelen in
binnenen
buitenland. Dankzij
de verkoop van de
Kinderpostzegels
worden kinderen uit
Nederland en de rest van de wereld geholpen.
Dit jaar gaat de Kinderpostzegelactie van start op
woensdag 26 september om 12.00 uur. Die dag en
de dagen erna zullen de kinderen langs de deuren
gaan. Tot en met 4 oktober kunt u kinderen aan de
deur verwachten. Naar aanleiding van het aantal
geplaatste bestellingen zullen de Kinderpostzegels
worden besteld. In de maand november worden de
bestelde postzegels bij u thuis gebracht. Betaling van
de Kinderpostzegels gaat via acceptgiro of
eenmalige machtiging, er wordt niet contant
afgerekend aan de deur. Het thema van dit jaar is
'een goed thuis voor alle kinderen'.
 Oktober Kindermaand
Gratis naar het museum, theater of dansschool?
Dit kan weer tijdens Oktobermaand Kindermaand!
In Drenthe, Groningen en Friesland kun je mee doen
aan workshops, spannende speurtochten lopen en
heel veel voorstellingen
bezoeken.
Oktober: een maand vol
met kunst en cultuur!
Vandaag
krijgen
de
oudsten van het gezin een
stickerkaart mee naar
huis. Deze stickerkaart is
een
vervolg
op
de
stempelkaart van vorig jaar. De bedoeling is dat de
kinderen in de maand oktober na afloop van hun
bezoek aan een instelling één sticker krijgen op de
stickerkaart. Als ze er twee hebben verzameld,
krijgen de kinderen een Collectie Groninger kaartspel
bij de instelling waar ze de tweede sticker hebben
ontvangen. De stickerkaart biedt voor kinderen die
het leuk vinden, de mogelijkheid een derde sticker te
verzamelen.
Wij wensen iedereen weer veel plezier in deze super
leuke oktober maand!
 Zpannend Zernike
Op 6 & 7 oktober vindt het evenement ‘Zpannend
Zernike’ plaats in de stad Groningen. Een
interessant en boeiend evenement, vooral voor
basisschoolleerlingen, hun ouders en grootouders.
Er is van alles te beleven: een weekend dat bol staat
van wetenschappelijk vermaak. Op zaterdag in de
binnenstad van Groningen, op zondag op de Zernike
Campus. Zelf proefjes doen, demonstraties bekijken,
praten met echte wetenschappers, ontdekken en
naar boeiende verhalen luisteren. De toegang is
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overal gratis! Het totale programma vindt u op de
website: www.zpannednzernike.nl
Als u met uw kind heen gaat, wensen zij u veel plezier
bij Zpannend Zernike: backstage in de wereld van
wetenschap en techniek!

 Belangrijke data voor in uw agenda:

2 oktober koffieochtend 8:30 uur

3 oktober groepen 1 t/m 3 vrij i.v.m. de
onderbouw dag voor de leerkrachten

22 oktober t/m 26 oktober Herfstvakantie

30 oktober excursie groepen 7 & 8

5 november zijn alle leerlingen ‘s middags
vrij i.v.m. Adrillen.

6 november alle leerlingen vrij i.v.m. een
inspiratie dag vanuit SOOOG

26 & 27 november oudergesprekken voor
alle groepen

29 november koffiemiddag 14:15 uur
Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. de Tweemaster
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