
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Met enige vertraging is daar dan toch echt de nieuwsbrief van maart! De oplevering van 

fase 1 en de verhuizing vroegen zo veel tijd van mij, dat het mij niet lukte de nieuwsbrief 

tijdig af te krijgen. Gelukkig heb ik jullie van de belangrijkste zaken via onze Facebookpagina 

op de hoogte kunnen houden.  

Want we zijn niet  alleen maar met verhuizen bezig geweest, we blijven ook dagelijks bezig 

om ons onderwijs een beetje beter te maken! In deze nieuwsbrief ook aandacht voor ons 

nieuwe pestprotocol (zie bijlage), het werken met Snappet in groep 5/6 en onze kersverse 

Luizenmoeders! Daarnaast staan er mooie dingen op de agenda! En, de zomer lijkt 

langzaam een beetje door te komen! Hopelijk gaan we een zonnige meivakantie tegemoet. 

 

mede namens het team,   

Sanne Vreugdenhil,  

Directeur De Tuimelaar 
 
 

Maart 2018 
Nieuwsbrief #22 

Welkom 

Na de Pasen is Djaela bij ons in groep 3 gestart! 

We hopen dat je je snel thuis zal voelen op De 

Tuimelaar! 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Leerlingarena 

Op 8 maart 2018 hebben leerlingen uit groep 5, 6, 7 

en 8 ons feedback gegeven op de volgende punten: 

 Leren zichtbaar maken in de groep 

 Buitenspelen 

 Pestprotocol 

Wij willen als leerkrachten graag feedback op deze 

onderwerpen, omdat wij daar hard mee bezig zijn. 

Dit zijn ook doelen die op het verbeterbord van de 

leerkrachten staan.  

Weten of je op de goede weg bent is fijn, maar hoe 

fijn is het om deze feedback van de leerlingen te 

krijgen. Zij zijn degene die het elke dag moeten 

doen. Door goed te luisteren naar de leerlingen 

kunnen wij ons onderwijs en de school nog leuker 

maken, zodat de leerlingen met plezier naar school 

komen. 

 

Wat hebben we terug gekregen van de leerlingen? 

Leren zichtbaar maken: 

 Succescriteria helpen om moeilijke 

opdrachten aan te pakken 

 Je weet wat je moeilijk vindt en waar anderen 

in de groep hulp bij nodig hebben, zodat je 

elkaar kan helpen. 

 Je leert kijken naar wat je al kan en waar je 

beter in kan worden. Je weet wat je moet 

doen.  

 Het zelf maken van je eigen doelen zorgt 

ervoor dat je meer je best doet om de doelen 

te bereiken. 

 
 

 

De leerlingen gaven ook aan dat we meer oefeningen 

met een spelletje kunnen aanbieden, want dan wordt 

leren nog leuker. Die tip nemen we zeker mee! 

 

Pestprotocol: 

 Leerlingen gaven aan dat het pestprotocol helpt, 

omdat je dan weet wat de volgende stap is.  

 Het verschil tussen plagen, ruzie en pesten is 

besproken in de klassen. 

 In sommige klassen hebben leerlingen een 

maatje waar ze naar toe kunnen als ze voelen 

dat ze boos worden, andere hebben met een 

aantal kinderen een plan gemaakt, ze spreken 

elkaar hierop ook aan tijdens het buitenspelen 

bijvoorbeeld. 

 

De leerlingen hebben ons de volgende tips gegeven:  

1. Meer aandacht geven aan het thema pesten. 

2. Richten op de meelopers, want als die niet meer 

meedoen is het voor de pester ook niet meer 

leuk om te doen   

3. ‘s Ochtends bij het inchecken nog meer opletten 

op het humeur van kinderen, want daaraan kan 

je zien of de dag voor diegene goed of minder 

goed gaat verlopen. 

 

Buitenspelen: 

 De leerlingen hebben aangegeven dat het plein 

te klein is. In de kleine pauze gaat het wel, maar 

in de grote pauze is het te druk.  

 Verder hebben we het tijdens de leerlingarena 

gehad over de taak van de helden.  

 Ook is er te weinig speelgoed en is de container 

met uitleenmaterialen niet op orde. 

We hebben de volgende tips gekregen: 

1. Taak van de helden moet duidelijker 

2. Rooster maken voor het voetbal 

3. Gebruik maken van het grasveld en de speeltuin 

aan de overkant van de straat. 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Koningsspelen 

Ook dit jaar doen OBS de Tuimelaar en de 

Jacobusschool weer mee aan de Koningsspelen.  

De kinderen worden door hun ouders op vrijdag 20 

april 2018 naar vv Meeuwenplaat gebracht 

(Keizersmantelweg 1, Hoogvliet). We verzamelen om 

8.30 uur bij vv Meeuwenplaat. De 

groepsleerkrachten staan op de parkeerplaats om 

hun klas op te vangen. We openen de sportdag met 

de ‘Fitlala’ van Kinderen voor Kinderen om ongeveer 

8.40 uur. Het sportprogramma duurt tot ongeveer 

12.00 uur. Daarna gaan we gezamenlijk terug naar 

school. Daar lunchen we samen. U hoeft uw 

kinderen die dag geen lunch mee te geven. Om 

15.15 uur is de school uit en kunt u uw kind(eren) 

ophalen vanaf school. 

De dresscode die dag is ORANJE of ROOD-

WIT-BLAUW 

  

Facebook 

Heeft u onze nieuwe facebookpagina al ontdekt? 

Like onze pagina en blijf altijd op de hoogte van de 

laatste nieuwtjes en ontwikkelingen! 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 ons op de pagina 

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

 
 

 
 

 

 

Streetdance 

Woensdag 21 maart was het school streetdance 

toernooi in de Flamingo. Onze school deed ook mee 

met een groep. Na een korte periode van hard 

oefenen werd er een heel mooi optreden gegeven! 

De meiden hebben het heel goed gedaan en een 

mooie ervaring opgedaan. Helaas zaten ze niet bij 

de beste 3 van de 15. De 1e prijs ging naar een 

school uit Pernis, ’t Waterschip. 

 
 

Kidsrun 

Zaterdag 7 april deden er 20 kinderen mee aan de 

Kids Run. Dit is een onderdeel van de Marathon van 

Rotterdam. Er was een fantastische sfeer en er zijn 

hele mooie persoonlijke records gelopen. Het hielp 

natuurlijk dat het fantastisch weer was!  

 
 

 

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


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Nationale Voorleesdagen 
 

 
 

 
 
Melk drinken met Campina 
Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen een pakje 

melk cadeau gekregen van Campina! De kinderen 

hebben ook een folder mee gekregen. Inmiddels 

zijn al weer 10 kinderen aan de schoolmelk gegaan! 

Omdat we nu weer schoolmelk aanbieden kan je 

als ouder je kind zelf aanmelden bij de Campina en 

dan zorgen zij er voor dat uw kind bij ons op school 

dagelijks schoolmelk krijgt. Aanmelden gaat 

eenvoudig via: 

https://www.schoolmelk.nl/aanmelden/  

 

 

Nieuws van PSZ Snorkels 
Buitenspelen is erg belangrijk en daarom spelen wij 

vaak buiten bij de Snorkels. Denk hierbij aan het 

oefenen van de grote motoriek door bijvoorbeeld 

fietsen. Kinderen kunnen buiten naar hartenlust 

experimenteren met zand, bladeren, takjes ect. 

 
 

 

Snappet 

Juf Yagmur, een van onze ICT juffen, is direct na de 

verhuizing gestart met een proef met Snappet. 

Tijdens de rekenles doen de kinderen de verwerking 

van de sommen op een kleine Ipad. Het is nog te 

vroeg om te zeggen of de proef een succes is, maar 

één ding is wel duidelijk: de kinderen zijn er heel 

enthousiast over! 

 
Luizenmoeders 

Heel Nederland was in de ban van de Luizenmoeder, 

dus ja, dan kunnen wij niet achterblijven! Wij 

hebben vanaf nu onze eigen luizenmoeders: Mandy, 

Ayaan en Reinate. De moeders zijn door iemand van 

het CJG ‘opgeleid’ tot luizenmoeder!  

Na ieder vakantie zullen deze moeders alle kinderen 

controleren op hoofdluis. De kinderen worden één 

voor één uit de klas gehaald en gecontroleerd op 

luizen en neten. 

Als uw kind lopende luizen heeft, wordt u door de 

school gebeld en vragen wij u om uw kind direct van 

school te halen. U krijgt een brief mee, waarin staat 

hoe de hoofdluis het beste te behandelen is. We 

vertrouwen er op dat u deze werkwijze volgt, zo 

roeien we de luizen snel uit! Als uw kind alleen neten 

heeft, mag uw kind op school blijven, maar vragen 

wij u wel uw kind volgens de voorgeschreven 

procedure te behandelen. Alle kinderen die geen 

luizen hebben krijgen ook een brief mee. 

Vanzelfsprekend wordt er op een prettige manier 

mee omgegaan, er wordt niet in de klas verteld bij 

wie luizen zijn ontdekt! 
 

https://www.schoolmelk.nl/aanmelden/


 

 

 

 
 
 
 
 

Belangrijke data 
 
Dinsdag 17 april 2018                                                 Ouderarena om 10.30 uur, meedoen kan nog! 
Donderdag 19 april  2018                                          We doen mee aan de dag tegen het pesten 
Vrijdag 20 april   2018                                                 Koningsspelen met de Jacobus                                  
Dinsdag 24 april                                                           Grote Rekendag met opening op het plein om 08.30 uur 
Vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei                     Meivakantie, let op maandag 14 mei studiedag! 
  
 

Grote Rekendag 

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. 

Dit schooljaar doen wij voor de tweede keer mee! 

Het is een dag die helemaal in het teken staat van 

rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar 

vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer 

dan sommen maken in je werkboek! De Grote 

Rekendag vond plaats op 22 maart 2018, maar dit 

hebben wij vanwege de verhuizing even uitgesteld. 

Het thema van deze 16e editie is meten, bewegen 

en construeren 

Dat doen ze bijvoorbeeld als ze handig tellen 

hoeveel dozen of doosjes op een bepaalde plek 

staan of zouden kunnen passen, handig dat we al 

die verhuisdozen nog hebben staan ;-). Het doel is 

kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf 

ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: 

het maakt rekenen leuk! Voor meer informatie 

over de grote rekendag:  http://groterekendag.nl/  

Gevonden voorwerpen 

We hebben bij de tijdelijke personeelskamer aan 

de Lampreistraat nog een hele doos met gevonden 

voorwerpen. Alles dat voor de meivakantie niet is 

opgehaald, zal in de kledingcontainer gedeponeerd 

worden! We houden de school graag schoon en 

netjes! 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

Nieuw pestprotocol 

In de bijlage die met deze nieuwsbrief is meegegaan 

treft u het nieuwe pestprotocol aan.  Deze is 

ontwikkeld door de werkgroep sociaal emotionele 

ontwikkeling! 

In verschillende ronden is er feedback op het 

protocol gevraagd, zowel aan leerkrachten, ouders 

als leerlingen! De meeste van deze feedback is direct 

verwerkt en het resultaat is iets om trots op te zijn!  

De afgelopen weken zijn de leerkrachten in de klas al 

bezig geweest met het aanleren van het verschil 

tussen pesten, plagen en ruzie maken. De komende 

weken gaan we op ons leerKRACHTbord een nieuw 

doel maken om te werken aan het voorkomen van 

pesten.  

Om het werken met het protocol extra aandacht te 

geven, doen we op donderdag 19 april mee met de 

dag tegen het pesten! Die dag besteden we in de klas 

extra aandacht aan het effect van pesten. Zo zullen 

er in iedere klas kleine voorstellingen geschreven en 

gespeeld worden en de stappen van het protocol in 

de klas besproken worden met de kinderen.  

Voor meer informatie over dag tegen het pesten: 

https://www.stoppestennu.nl/landelijke-dag-

tegen-pesten-19-april-2017  

 
 

 

http://groterekendag.nl/
https://www.stoppestennu.nl/landelijke-dag-tegen-pesten-19-april-2017
https://www.stoppestennu.nl/landelijke-dag-tegen-pesten-19-april-2017

