
 

 

Jaargang 18 Nieuwsbrief 2 15 oktober 2021 

 

 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wat is het laatste boek wat u heeft gelezen? Is het enige tijd geleden dat u een boek heeft gelezen of 
mag u zichzelf een boekenwurm noemen? Leest u uw kind nog wel eens voor?  
Afgelopen week stond het lezen centraal tijdens de Kinderboekenweek. Na een centrale opening met 
de groepen 1 t/m 5 aan de Jan Wissenslaan stonden er allerlei activiteiten op het programma om het 
lezen bij kinderen te stimuleren. Lezen is kennis. Lezen is de woordenschat vergroten. Het wordt, en 
dat is niet alleen in Nederland, helaas steeds vaker onderschat hoe belangrijk lezen is. Het is de basis 
van alles wat wij met de kinderen op ons kindcentrum doen. We zijn dan ook blij dat onze kleuters 
weer gebruik mogen maken van onze bibliotheek. Vrolijk en enthousiast liepen de kleuters deze week 
met een door hen zelf gekozen boek naar huis. Jong geleerd is oud gedaan? Wij hopen het van harte!  
“Weten wat je worden wil” is het thema van de Kinderboekenweek. Samen met u willen wij uw 
kinderen zichzelf laten ontplooien en hun eigen talenten laten ontdekken. Wij geven ze vooral mee dat 
alles wat je wilt worden goed is, als je je maar fijn voelt en gelukkig bent met hetgeen wat je doet en 
wat je gaat doen. Eigenlijk zou het thema dus  moeten zijn: … wordt de mooiste versie van jezelf! 
 
Onderwijs en kinderopvang maken wij samen met u als ouders. De afgelopen weken waren volle 
weken. We mogen o.a. terugkijken op een geslaagde schoolreis. Al was de terugreis iets langer dan 
we hadden gehoopt, de dag zelf was, mede dankzij alle hulpouders, bijzonder geslaagd.  
Onze kinderen in groep 8 zijn deze week op kamp geweest. Drie vermoeiende maar ook 
onvergetelijke dagen welke zij meenemen in hun laatste onderwijsjaar op De Tweestroom.   
 
Verder hebben we u als ouders weer live kunnen spreken tijdens de startgesprekken. Een gesprek 
over uw kind wat ons soms weer nieuwe inzichten geeft hoe wij ons onderwijs nog beter kunnen laten 
aansluiten bij uw kind. Tevens hebben wij voor groep 8 en groep 3-4 een drukbezochte 
informatieavond gehad. Fijn ook om bij de koffieochtend een aantal ouders te mogen ontmoeten. 
Prettig om te horen wat er speelt en wat niet altijd mijn bureau bereikt. Een aandachtspunt wat ter 
sprake kwam is de verkeerssituatie rondom onze beide locaties. We willen benadrukken dat het voor 
de verkeersveiligheid wenselijk is dat u en/of uw kind(-eren) zoveel als mogelijk lopend of fietsend 
naar de locatie komt. Ook de politie heeft recentelijk toegezien op het parkeergedrag rondom onze 
locatie aan de Jan Wissenslaan. De veiligheid van en voor onze kinderen staat altijd voorop! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Van de directietafel 
 



 
 
 
 
Het is voor de kinderen, team en u als ouder heel fijn dat veel zaken weer ‘normaal’ zijn en niet 
worden belemmerd door coronamaatregelen. Wel vragen we aan u als ouders alert te blijven op 
verkoudheidsklachten en/of koorts bij u of uw kind. Ook nu de cijfers van coronabesmettingen weer 
stijgen is dit weer van groot belang. Twijfelt u? Raadpleeg dan de nog steeds actuele beslisboom. U 
vindt deze in de bijlage van deze nieuwsbrief.  
 
Voor nu een fijne herfstvakantie gewenst.  
Ons onderwijs is maandag 25 oktober gesloten wegens een studiedag, onze peuterspeelgroep en 
BSO is wel geopend voor opvang.  
 
Mede namens het team,  
Ronald van der Veen  

 
 

Week 43 (25/10 - 29/10) – Zie je mij?  
Genesis 37: 1-36 en 39: 1-6  
Jozef heeft dromen waarin alles om hem draait en hij pronkt met een mooie jas. Ziet iedereen hem 
wel? Later gooien zijn broers hem in een put. Wie ziet hem daar? En wie ziet hem als hij als slaaf naar 
Egypte wordt gebracht? 

 
Week 44 (01/11 - 05/11) – Hier droom ik van  
Genesis 39: 7-23, 40: 1-23 en 41: 1-8  
In Egypte komt Jozef terecht in het huis van Potifar. Het gaat goed, hij krijgt een 
belangrijke positie. Maar dan wordt de vrouw van Potifar verliefd op hem. Als 
Jozef haar afwijst, komt hij in de gevangenis terecht. Hij legt de dromen van zijn 
medegevangenen uit. Daarna heeft de farao een droom. Wie zou kunnen 
uitleggen wat de dromen van de farao betekenen? 

 
 

Week 45 (08/11 - 12/11) – Jij hebt talent  
Genesis 41: 9-57 en Genesis 42  
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van overvloed komen 
zeven jaren van hongersnood. Hij krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen 
uit te voeren. De hongersnood slaat ook toe in Kanaän, waar Jozefs vader en 
broers wonen. De broers gaan naar Egypte omdat ze gehoord hebben dat daar 
graan is. 

 
Week 46 (15/11 - 19/11) – Kan ik je vertrouwen?  
Genesis 43: 1-34 en 44: 1-13  
Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen komen als de jongste broer Benjamin 
meekomt. Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. Kunnen ze elkaar vertrouwen? Jozef laat een 
zilveren drinkbeker in de bagage van zijn broers verstoppen en beschuldigt hen van diefstal. 

 

 
Onze kindcentrumraad heeft zijn eerste bijeenkomst achter de rug. Het verslag van deze bijeenkomst 
leest u op onze website. Ook vindt u hier het jaarverslag terug van afgelopen onderwijsjaar. 

 
 
 

 
 

Bijbelverhalen 

 Van onze kindcentrumraad 
  

https://www.tweestroom-hia.nl/pg-30974-7-99562/pagina/kindcentrumraad.html#!section


 

 

 

 
Het zit er weer op!  
Groep 8 heeft ontzettend genoten van het kamp.  
Het thema was HET WILDE WESTEN.  
In kamphuis Ahoy hebben wij een geweldige tijd gehad met elkaar! 

        

 

 
Op dinsdag 6 oktober hebben we met elkaar de Kinderboekenweek 2021 geopend in de hal van ons 
Kindcentrum aan de J.W. laan. Start voor een week in het teken van beroepen. Groep 8 heeft een 
onderwijsroute langs allerlei bedrijven in Hendrik-Ido-Ambacht gehad. In meerdere groepen hebben 
ouders iets verteld over hun beroep. Groep 6 en 8 hebben voorgelezen aan groep 1/2. 
Het lied van Kinderen voor Kinderen klonk regelmatig door ons KC. 

  foto voorlezen 
 

 

  

 

 

 

 

Kamp groep 8 

Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’ 



 

 

 

 

 

 

Vrijdag 1 oktober zijn groep 3 t/m 7 op schoolreis geweest naar Dierenpark Amersfoort. De 

weersvoorspellingen waren onstuimig. Gelukkig zat t ons mee en hebben we, op een enkel buitje na, 

kunnen genieten van een droge dag. Stralende koppies huppelden door het park langs alle dieren. 

We hebben genoten. Over de terugreis hebben we het maar niet 😉 

                
 

 

  
 

 

 Kunt u ons helpen aan reservekleding voor de jongens en meisjes van groep 1/2.  
We zoeken: 

• Joggingbroeken 

• Onderbroeken  

• T shirts 

• Shirts met lange mouwen 

• Sokken 
 

 

 

 

 

  Als kindcentrum moedigen wij gezond eten en drinken aan. Het zogenaamde fruitbeleid op ons  
kindcentrum is dat wij het wenselijk vinden dat iedere onderwijsdag fruit wordt meegegeven aan 
kinderen als tussendoortje. Dit is eveneens in het verlengde wat bij onze peuterspeelgroep gebruikelijk 
is. Wilt u hierop toezien dat uw kind(-eren) een verstandig en gezond tussendoortje meekrijgen naar 
de groep? 

Schoolreis 
  

Reservekleding gezocht 

Fruitbeleid 

[
[



 
 

 
 

 

Heb jij dat leuke kastje in de van Polanenstraat al zien staan?? Dat kastje vol 
leuke en mooie boeken? Dat is een kinderboekenzwerfstation! Gemaakt door de 
bewoners van deze straat. Speciaal voor jou! Omdat wij het belangrijk vinden dat 
alle kinderen iedere dag lekker kunnen lezen. Ook jij dus! We hebben het kastje 
ook een mooie naam gegeven; Villa Kakelbont. 
 
Kinderzwerfboeken zijn boeken met een zwerfsticker die zwerven van kind naar 
kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in 
ziekenhuizen, winkels, treinen of in een KinderzwerfboekStation. Een 
KinderzwerfboekStation is een plek waar kinderen gratis een boek kunnen 
uitzoeken om thuis te lezen. Ook kunnen ze hier kinderboeken brengen die een ander kind mag lezen. Na het 
lezen wordt het boek doorgegeven aan een ander kind of zet je het boek weer terug. Je mag dan een ander 
boek meenemen.  
Heb jij zelf een boek dat je graag doorgeeft aan een ander kind? Dan mag je deze in het kastje leggen. Jouw 
boek krijgt dan ook een sticker met een zwerfcode.  
Het zwerfboekenstation heeft ook een eigen facebookpagina (Kinderboekenzwerfstation Villa Kakelbont). 
Deze kun je volgen om op de hoogte te blijven van leuke acties en nieuws en natuurlijk lees je hier wanneer 
het kastje weer bijgevuld is.  
Veel leesplezier!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recent kregen wij de melding van een coronabesmetting bij een leerling uit één van onze groepen. In de 
huidige maatregelen is het niet meer nodig om de gehele groep in quarantaine te laten gaan. Wel is het zeer 
wenselijk dat kinderen uit de betreffende groep thuis blijven wanneer ze klachten hebben en zich laten testen 
of pas weer naar ons kindcentrum komen wanneer ze 24-uur klachtenvrij zijn. Wij rekenen hierin op uw begrip 
en medewerking. 

Kinderboekenzwerfstation!  
  

Quarantainemaatregelen bij coronabesmetting  



 

  

 

 

 

 

• Natuuractiviteiten: Scharrelkids- de Herfst -16 oktober 2021 

• Natuuractiviteiten: Scharrelkids – Herfstvruchten zoeken-20 oktober 2021 

• Beslisboom – versie september 2021 “thuisblijven of niet?” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.plugschilderwerken.nl   www.denkslank.nl       

    
 
 

www.salonlide.nl    www.hairsquare.nl                 www.djendesign.nl     
 

    
 

www.zwembaddelouwert.nl  www.steeftuinservice.nl 

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door: 
 
 

Bijlage 

Herfstgedicht  
  

http://www.plugschilderwerken.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.denkslank.nl%2F&data=01%7C01%7CSimone.deJong%40pit-ko.nl%7Cf42bc8a6257441287b9c08d76c278b68%7C78f461e9688540eb9d8f55d5db78aafd%7C1&sdata=cIJrNkuRDzVx4h2PGlZswBqXO3nn0K6P%2FecUuPDq7dg%3D&reserved=0
http://www.salonlide.nl/
http://www.hairsquare.nl/
http://www.djendesign.nl/
https://zwembaddelouwert.nl/contact/www.zwembaddelouwert.nl
http://www.steeftuinservice.nl/
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