
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste ouders, kinderen, opa’s en oma’s, 

Zijn we met ons hoofd al in de lente, wordt het toch nog winter! De voorjaarsvakantie staat 

al weer voor de deur. In deze nieuwsbrief veel informatie over mooie ontwikkelingen 

binnen de school. Allereerst natuurlijk de renovatie, wat gaat het hard en wat wordt het 

mooi! Iedereen kijkt erg uit naar de eerste oplevering. Na de Pasen zullen de eerste groepen 

al starten in het ons ‘nieuwe’ gebouw! DaVinci gaat steeds meer leven. Gisteren heeft u 

daarvan als ouder een mooie presentie gekregen. Het is mooi om te zien hoe de kinderen 

op zoek gaan naar antwoorden op hun vragen. Vaak levert het ook nieuwe inzichten op 

voor de leerkracht, ze ontdekken nieuwe talenten van onze kinderen. Voor nu wens ik u een 

fijne voorjaarsvakantie! 

 

mede namens het team,   

Sanne Vreugdenhil,  

Directeur De Tuimelaar 
 
 

Februar 2018 
Nieuwsbrief #21 

Welkom 
Na de voorjaarsvakantie starten Cataleya en Azra 

bij ons op school.  Eind maart worden zij vier! We 

hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen op De 

Tuimelaar! 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

DaVinci, thema Ottomanen 

Omdat ons thema van DaVinci Ottomanen is, zijn we 

naar het Verhalenhuis Belvedère geweest. Het was 

leuk en we hadden veel gedaan, zoals: we hadden 3 

Turkse hapjes gegeten, we moesten op schrijven wat 

we er van vonden en wat we proefden. Ook was er 

een vrouw die vertelde over haar familie. We 

mochten een familie foto meenemen en we 

mochten er iets over vertellen. Er waren 2 lange 

tafels waaraan je moest zitten. Aan de ene tafel zat 

de juf en de andere de mensen die er werkten. De 

moeder van Destiny is ook meegegaan. 

Gemaakt door Natasa en Destiny   

 

 
 

Tevredenheidspeilingen 

Op school werken wij dit jaar met zogenaamde 

ouderarena’s, hierin gaan we steeds met 

verschillende groepjes ouders in gesprek! De 

volgende arena staat gepland op 17 april!  

Alle scholen die onder stichting BOOR vallen, zo ook 

De Tuimelaar, doen ook om de twee jaar mee met 

een peiling onder alle ouders. 5 maart start deze 

tevredenheidspeiling. U krijgt dan een brief en de 

vragenlijst mee. U kunt er voor kiezen de peiling op 

papier of digitaal in te vullen. U kunt de lijst  bij 

Hülya of Sanne inleveren. Dank alvast voor uw 

medewerking.  
 

 

 

 

 

Renovatie 

De renovatie verloopt voorspoedig. Nog een maand 

en dan wordt fase 1 alweer opgeleverd. Vorige week 

mochten we alvast een kijkje nemen. Er zitten 

inmiddels nieuwe kozijnen en dubbelglas in en de 

oude vloer is verwijderd. Ook staat alles al in de 

grondverf. Het ziet er nu al prachtig uit.  

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de verhuizing 

ook al in volle gang. Hierover bent u vorige week 

geïnformeerd. Vanaf woensdag 4 april (dinsdag 3 

april zijn alle kinderen een extra dag vrij) zullen de 

groepen 3 en 7/8, Nancy, Marelva, Hülya en Sanne 

hun intrek in de tijdelijke huisvesting van de 

Lampreistraat innemen. De groepen 3 en 7/8 zullen 

daar in ieder geval tot het einde van het schooljaar 

verblijven. 

De kleuters en groep 4/5 zullen terugverhuizen naar 

de hoofdlocatie aan de Lengweg. Zij zullen de 

nieuwe gerenoveerde vleugel, samen met groep 5/6 

die intern verhuizen, gaan betrekken.  

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Op onderstaande foto zie je links een foto van de 

bovenbouw en rechts een foto van de kleuters. Links 

zie je de groei die de kinderen gedurende de periode 

hebben gemaakt. De kinderen hebben op de kaartjes 

geschreven welke successen ze hebben behaald. 

Rechts ziet u welke kinderen welk liedje al kent.  

 

 
 

 

Facebook 

Sinds vorige week is de facebookpagina van De 

Tuimelaar online. Tijdens de ouderarena hebben 

ouders aangegeven hier positief tegenover te staan. 

De facebookpagina wordt hoofdzakelijk gebruikt 

voor PR-doeleinden. Via de Facebook pagina houden 

we u op de hoogte van de renovatie en recente 

ontwikkelingen. U kunt de facebookpagina liken 

door op de pagina 

https://www.facebook.com/bsdetuimelaar/ te liken! 

 
 

 
 

Volleybal 

De afgelopen periode hebben leerlingen uit groep 

7-8 meegedaan aan een basketbal- en 

volleybaltoernooi. De jongens haalden na een 

spannende finale een mooie 2e plaats bij het 

volleybal. De meiden haalden twee mooie 3e 

plaatsen! 

 

 
 

Leren Zichtbaar Maken 
Er worden weer mooie stappen gemaakt met 

Leren Zichtbaar Maken. De leerkrachten merken 

dat kinderen meer eigenaarschap ontwikkelen. 

Doordat kinderen beter weten wat ze al kunnen, 

weten ze ook beter wat de volgende stap wordt. 

In de onderbouw wordt heel snel zichtbaar welke 

kinderen welke liedjes al kennen en welke puzzels 

ze al kunnen maken. In de bovenbouw werken 

kinderen met concrete eigen doelen en maken 

aan het eind van het traject zichtbaar welke 

stappen ze hebben gemaakt, wat ze hebben 

geleerd en wat het succes was.  

 

 

https://www.facebook.com/bsdetuimelaar/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laatste nieuwsbrief op papier 

Dit is de laatste nieuwsbrief die u op papier ontvangt. 

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest alle  

e-mailadressen te verzamelen. De ouders die 

bijgevoegde brief nog niet hadden ingeleverd zijn 

persoonlijk benaderd door Hülya. U bent vanaf nu zelf 

verantwoordelijk zorg te dragen dat uw juiste 

gegevens bij ons op school bekend zijn. Als u de brief 

nog niet heeft ingevuld, kunt u dat alsnog doen. Vanaf 

heden zullen wij alle belangrijke informatie per e-mail 

verzenden. Alle informatie die  per mail verstuurd 

wordt, is ook op onze website terug te vinden. De 

nieuwsbrieven kunt u terugvinden op: 

http://bsdetuimelaar.nl/nieuwsbrief/   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Nationale Voorleesdagen 
 

 
 

 
 
Nationale Voorleesdagen 
Afgelopen woensdag was het zo ver: onze 

voorleeskampioen Raisha mocht weer lezen! 

Samen met 14 andere voorleeskampioenen uit 

Rotterdam moest ze voor een publiek lezen in de 

Centrale Bibliotheek bij Blaak. Ze was als eerste aan 

de beurt en dat was best wel heel spannend!! 

Gelukkig waren Noa, Vince, Ekin en Reyhan mee als 

support. Op de grote stoel op het podium las 

Raisha voor uit het boek ‘Niet thuis’ van Jacques 

Vriens. Helaas is Raisha niet door naar de volgende 

ronde, maar ze is met opgeheven hoofd, een nieuw 

boek en een ervaring rijker naar huis gegaan! 

 

 

 

 

Schoolgeld 
Nog lang niet al het schoolgeld is betaald. De 

ouders die nog niet betaald hebben, hebben een 

persoonlijke brief gekregen om hier aandacht voor 

te vragen. De kinderen die het deel van het 

schoolreisje niet betaald hebben, kunnen helaas 

niet mee op schoolreis. Alvast bedankt voor uw 

begrip. 

 

Valentijnspost 

Groep 1/2a en 1/2b hebben meegedaan aan de 

Valentijns actie van Post NL. De kinderen mochten 

een mooie Valentijnskaart knutselen in de klas en 

deze opsturen in een enveloppe met een 

lippenstiftkus erop. Alleen op Valentijnsdag werden 

kaarten gratis verzonden met een echte kus erop. 

We zijn met de kleuters naar de brievenbus gegaan 

en daar hebben de kinderen zelf de kaart in de 

brievenbus gedaan. Dit vonden ze erg spannend en 

leuk 
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Belangrijke data 
 
Vrijdag 23 februari  2018                                                              Studiemiddag, kinderen om 12.15 vrij 
Donderdag 8 maart                                                                        Leerlingarena, na schooltijd om half 4                            
(leerlingen worden via hun ouders uitgenodigd) 
Donderdag 29 maart                                                                       Paasontbijt 
Vrijdag 30 maart t/m dinsdag dinsdag 3 april                          Alle kinderen vrij, grote verhuizing!  
  
 

Kijkmiddag DaVinci 
 
 

  
 

''We hebben heel veel geleerd van onze thema 

weer en water. Onze groep heeft denkramen en 

kijkdozen gemaakt. En we hebben weerberichten, 

sluizen en een toneelstuk gemaakt. We hebben nu 

een iPad en een groene doek. Hier kunnen we 

filmpjes mee maken. We hebben samengewerkt 

met groep 5/6 en weerberichten gemaakt zoals het 

in de studio opgenomen wordt. We zijn ook naar 

het Museon in Den Haag geweest. Het was erg 

leuk.''  

groep 4/5 
 
 

 

Verkenning samenwerking Jacobusschool 

Op 5 februari heeft er een gezamenlijke studiedag 

plaatsgevonden tussen de Jacobus en De 

Tuimelaar. Gedurende de dag hebben beide teams 

nader kennis gemaakt met elkaar. Samen is er 

gedroomd over de toekomstige nieuwe school. 

Centraal staat hierin de vraag hoe we het beste 

onderwijs kunnen geven aan de kinderen uit deze 

wijk en hoe dit eruit komt te zien. Hierin is een 

eerste gezamenlijke opzet gemaakt, waarin 

gedeelde verbindingen en visie is uitgesproken. 

Ook met de leerkrachten hebben we in en 

uitgecheckt (net als tijdens de 

ouderbijeenkomsten). Aan het eind van de dag 

waren twee mensen neutraal en de rest van beide 

teams positief over de beoogde samenwerking. 

Een succesvolle opbrengst na een geslaagde dag. 

 

 

 


