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Beste ouders, kinderen, opa’s en oma’s,
Eindelijk is het dan zo ver, de renovatie is van start. Afgelopen week is begonnen met
inrichten van het bouwterrein en is het buitenspeelplein in gebruik genomen als speelplein.
We hebben er met z’n alleen naar uitgekeken en zijn vanzelfsprekend erg benieuwd naar
het eindresultaat. Tot nu hebben we nog weinig overlast ondervonden, maar als het echte
sloopwerk gaat beginnen, zullen we er vast iets van gaan merken, maar er zijn duidelijke
afspraken
gemaakt
over
de
geluidsoverlast.
In deze nieuwsbrief ook aandacht voor de nationale voorleesdagen, waar wij als school
natuurlijk ook weer aan meedoen, de verkenning met de Jacobus en ontdekkend leren!
Namens het hele team wens ik u een heel mooi 2018 toe!
mede namens het team,
Sanne Vreugdenhil,
Directeur De Tuimelaar
Welkom
Deze maand is Alexiyah vier geworden en
gestart. Haar broer en zus waren vlak voor de
kerstvakantie bij ons op school begonnen.
Volgende maand start ook Guilliano, hij is al aan
het wennen! We hopen dat jullie je snel thuis
zullen voelen op De Tuimelaar!

Groep 7/8 laten wensballon op!

Groep 3 bezoekt het Booijmans Museum

In de week na de kerstvakantie heeft de leerkracht
van groep 7/8 samen met de klas twee
wensballonnen opgelaten. Op de wensballonnen
hebben de kinderen hun wens voor de groep of
zichzelf opgeschreven. Wensen als: ik hoop dat de
school mooi wordt, dat ik beter in school word, dat
ik beter mijn best ga doen, dat ik minder snel
iemand sla. Het was een bijzonder geslaagd
moment, waar kinderen even hebben stilgestaan bij
wat hen de komende periode te toen staat. De
activiteit was onderdeel van een aantal lessen over
de omgang met elkaar, plagen en pesten en hoe
kinderen zelf meer hun verantwoordelijkheid
kunnen nemen bij een goede groepssfeer.

De kinderen uit groep 3 hebben afgelopen dinsdag
een bezoek gebracht aan het museum, ze gingen er
met de bus naar toe. Dit was heel spannend.

Jansel: ‘We hebben schilderijen bekeken. Ik vond het
schilderij met een babypaard erg mooi.’
Ali Efe: ‘Ik zag op de gang heel veel schilderijen. Een
mevrouw vertelde hierover.’
Cjay; ‘We gingen knutselen in het museum, een gang
met een muur die mooie kleuren heeft.’
Ceylin: ‘Ik zag een regenboog op de gang, dat vond ik
het leukste van het museum.’ Het bezoek aan
museum Booijmans is onderdeel van het
Cultuurtraject waar we als school aan mee doen.

Vitalina Vrutaal neemt zitting in de MR
Onlangs kon u zich als ouder aanmelden om zitting
te nemen in de MR. Indien zich meer dan een ouder
zou melden, zouden er verkiezingen worden
gehouden. Eén ouder, Vitalina Vrutaal, moeder van
Valentina uit groep 5/6 heeft zich als enige ouder
aangemeld. Er hoeven dus geen verkiezingen
gehouden worden en is zij lid geworden. Afgelopen
donderdag heeft zij zitting genomen in de MR. Zij zal
samen met Ilse van Ballegooij de ouders van De
Tuimelaar vertegenwoordigen. Welkom Vitalina!

Storm
Vorige week donderdag was er storm, heel Nederland
heeft het geweten. Voor de kinderen was het eigenlijk
alleen maar leuk en leerzaam. Bij DaVinci gaat het
over het weer en water in de groepen van de
middenbouw en ja als kleuter, was is er leuker dan
een berg bladeren? Jaycey geniet er in ieder geval
zichtbaar van!

We zoeken nog
melkdrinkers!

Aanstaande maandag 5 februari gaan de beide
teams tijdens een gezamenlijke studiedag nader
met elkaar kennismaken en nadenken over hoe
de nieuw te vormen school er uit zou kunnen
komen zien.
De afgelopen weken hebben zich op verschillende
momenten al samenwerkingsrelaties voorgedaan.
Op 11 januari zijn we als team van De Tuimelaar
na schooltijd in de klassen van onze collega’s van
de Jacobus een kijkje gaan nemen bij de
datamuren. Dit om van elkaar te leren en nieuwe
inspiratie op te doen. De collega’s van de
kleutergroepen van beide scholen, zijn afgelopen
vrijdag ook al met elkaar in het gesprek gegaan
over
bijvoorbeeld
het
keuzebord
en
eigenaarschap bij kleuters. Ze gaan bij elkaar
lessen bezoeken en willen gezamenlijk een thema
gaan uitwerken en geven.

paar

Campina

Jarenlang hebben verschillende kinderen bij ons op
school schoolmelk gedronken. Vorig schooljaar waren er
te weinig kinderen die schoolmelk dronken, daarom is
Campina gestopt met de levering bij ons op school.
Recent zijn de melkprijzen gedaald. U betaalt per pakje
melk 0,28 cent. Niet alleen goedkoop, ook nog eens
lekker gezond, passend bij ons Lekker Fit! Beleid.
Bij meer dan 10 aanmeldingen kan Campina weer bij ons
gaan leveren. Heeft u interesse, laat het ons weten door
een
mailtje
te
sturen
naar
s.vreugdenhil@bsdetuimelaar.nl of loop even bij mij of
juf
Hülya
langs!
Voor
meer
informatie:
https://www.schoolmelk.nl/het-abonnement/.
We
hebben nog net niet genoeg aanmeldingen, dus wie sluit
aan? Als u het mondeling al aan Hülya had doorgegeven,
zou u zo vriendelijk willen zijn dit ook per mail aan haar
bekend te maken: h.yurdakul@bsdetuimelaar.nl.

Ontdekkend

Verkenning samenwerking Jacobusschool

een

leren

bij

de

kleuters

Dat de kleuters nu mogen spelen op het buitenplein
is helemaal geen straf en valt namelijk heel wat te
ontdekken! Er staat een boom met een holte erin,
waar allemaal kleine beestjes wonen in de winter.
Als je ze dan wakker maakt gaan ze
rennen..pissebedden en duizendpoten...de kinderen
kijken hun ogen uit!

Schoolgeld
Nog lang niet al het schoolgeld is betaald. De ouders
die nog niet betaald hebben krijgen komende week
een persoonlijke brief om hier aandacht voor te
vragen. Alvast bedankt voor uw begrip

Nationale Voorleesdagen

Ouder-kind activiteit bij peuterspeelzaal De
Snorkels
Zowel de groepen 1-2, als de peuters werken
momenteel aan het thema kleding. Peuterspeelzaal
Snorkels organiseerde daarom een leuke kindouderactiviteit: samen nieuwe winterkleding maken!
Door samen te knippen en te scheuren ontstonden er
leuke nieuwe creaties!

Woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 februari
is de nationale voorleesweeg. Er zal in de
klassen extra aandacht worden besteed aan
het voorlezen. Zo zijn er afgelopen
donderdag vanuit de Bieb op School in alle
klassen poëzielessen geweest en zal
komende week door onze schoolkampioen
voorlezen Raisha in verschillende klassen
worden voorgelezen. Ook mogen de kinderen
hun lievelingsboek mee naar school nemen
en krijgen alle klassen een boek voor de klas
cadeau.
Tijdens de Nationale Voorleesdagen 2018 staat
het Prentenboek van het Jaar ‘Sttt! De tijger
slaapt’
centraal. Het is geschreven en
geïllustreerd door Britta Teckentrup. Het boek is
ook bij ons op school aanwezig! Voor meer
informatie over de nationale voorleesdagen en
andere boekentips:

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/
.
Voor de wat oudere kinderen en boekentips
is het ook leuk een kijkje te nemen op:
https://www.jeugdbibliotheek.nl/. Hier staan
naast boekentips ook leuke weetje en
werkstuk thema’s op voorzien van educatieve
filmpjes
en
animaties.

Belangrijke data
Maandag 5 februari
Donderdag 15 februari
Donderdag 22 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari 2018
Donderdag 8 maart

Studiedag in het kader van de verkenning, alle kinderen vrij!
Rapportavond voor ouders, uitnodiging volgt
Kijkmiddag DaVinci, ouders zijn vanaf half 3 van harte welkom!
Carnavalsdisco vanaf 18.00, uitnodiging volgt
Studiemiddag, kinderen om 12.15 vrij
Leerlingarena, na schooltijd om half 4 (leerlingen worden via hun
ouders uitgenodigd)

