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Beste ouders, kinderen, opa’s en oma’s,
Het was een mooi, maar intensief schooljaar. Hoewel we als team heel erg blij zijn met het
resultaat van de verbouwing, heeft het veel van ons gevraagd. Volgende week is de vierde
en laatste verhuizing. Na de vakantie starten we eindelijk weer allemaal samen in een mooi
gebouw. In de zomervakantie zal worden gestart met het opknappen van het schoolplein.
Ook onderwijsinhoudelijk hebben we grote stappen gezet. Kinderen zijn meer eigenaar van
hun eigen leerproces, we werken met datamuren en leerlingborden en we zijn nu een echte
leerKRACHT-school, waarin we elke dag een beetje beter willen worden. We kijken dus met
veel vertrouwen naar volgend schooljaar en hebben er echt zin in! We hopen dat u een fijne
vakantie zult hebben en hopen u allen weer op 27 augustus te mogen ontmoeten.
mede namens het team,
Sanne Vreugdenhil,
Directeur De Tuimelaar
Welkom
De afgelopen maand zijn er twee kinderen in
groep 5 gestart. Welkom Demario en Jazz, we
hopen dat jullie goed gestart zijn! Na de vakantie
starten er ook weer een paar nieuwe kinderen bij
ons op school: Daneé, Aurelia en Macherano.
Een goede start toegewenst. We hopen dat jullie
je snel thuis zullen voelen op De Tuimelaar!

Zomerlezen: Voorkomt het zomerverval!

Zomerlezen voor ouder en kind
Het einde van het schooljaar komt in zicht en de
zomervakantie
lonkt.
Heerlijk natuurlijk, maar vaak lezen kinderen in de
vakantie minder dan normaal. Uit onderzoek is gebleken
dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie
een
terugval
in
leesontwikkeling
hebben.

Wat is het zomerverval?
De term zomerverval geeft aan dat kinderen die
gedurende de zomervakantie niet of nauwelijks
lezen 1 á 2 AVI-niveaus terugvallen in hun
leesontwikkeling. Dit zomerverval kan eenvoudig
worden tegengegaan. Als kinderen tijdens de
zomervakantie regelmatig lezen is er geen sprake
van terugval.
Hoe
voorkom
je
die
zomerdip?
Door in de zomervakantie samen met je kind
regelmatig te lezen. Liefst iedere dag een minuut of
tien. Met deze tips houden jullie dat makkelijk vol!
Wat kan er gelezen worden? Alles wat je kind leuk
vindt, kun je samen lezen. Natuurlijk kun je gewoon
boeken lezen. Maar denk ook eens aan een folder
van een dierentuin of pretpark waar jullie naartoe
gaan. En ook strips, vakantieboeken en
kindertijdschriften zijn leuk om te lezen. Kortom, het
maakt niet uit wat je kind leest, als het maar leest.

Do’s bij samen lezen
• Laat je kind het boek kiezen.
• Bekijk samen het omslag van het boek. Waar zal het
boek over gaan? Is het spannend? Of juist grappig?
Kortom, fantaseer er samen maar op los.
• Lees om de beurt een stukje.
• Geef je kind de kans om een fout zelf te herstellen.
• Praat samen over wat je gelezen hebt.
• Geef je kind complimentjes.
Don'ts bij het samen lezen
• Kies geen boek dat te moeilijk is voor je kind! Niets
is zo demotiverend om telkens te merken dat het
lezen niet lukt.
• Verbeter je kind niet te snel als het een fout maakt.
• Maak het lezen niet te schools.
• Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het lezen
niet zo goed gaat.
De bibliotheek is de gehele zomer open en kinderen
kunnen daar gratis boeken lenen! De bieb bevindt
zich in winkelcentrum Hoogvliet. Rijkeeplein 2, te
Hoogvliet.
De kinderen van groep 3, waar het blijvend
stimuleren van het lezen helemaal van belang is,
hebben allemaal het boekje ‘Zomerlezen’ van de
school gekregen. Hier staat een leuk en grappig
verhaal in dat u samen met uw kind kunt lezen.

Ouder-kind toernooi

Schoolreis
OBS Tuimelaar ging naar schoolreis in de Efteling.
Groep 7/8 mocht los lopen en de andere groepen
gingen
met
een
begeleider.

Net als voorgaande jaren deden we ook dit jaar
weer
een gezellig ouder-kindsporttoernooi.
De naam zegt het eigenlijk al, de kinderen sporten
samen met ouders tegen andere ouders met hun
kinderen. Afgelopen woensdag 4 juli vond het
ouderkindsporttoernooi plaats.
Ouders en kinderen deden gezellig spelletjes met
elkaar. Er werd onder andere trefbal, zaklopen en
voetbal gedaan. Het laatste onderdeel was een
waterfestijn, waarbij we lekker konden afkoelen,
want het weer zat gelukkig mee. Als afsluiter kreeg
ieder kind een mooie gouden medaille.

Final

Ahoy

Tijdens de final in de Ahoy wist onze Kristian de
bronzen medaille te veroveren. Hij wist focus te
houden en liet zich niet gek maken door de spanning
die om de hoek kwam kijken! Met een mooi
resultaat dus!

De meningen van kinderen
Ekin: de baron, het was echt heel leuk maar wel lang
gewacht. We waren in de baron en een vriendin
naast me die zegt de hele tijd: Ekin dit is allemaal jou
schuld, en zei dat ze nooit erin zou gaan. Een
meester van ons was ook in de baron dus we
stonden boven op de baron en riep hij: Go
Tuimelaar! En toen ging de baron naar beneden.
Aisha: vogelrok, we wisten niet wat er zou
gebeuren. Het begon donker en ging super snel, je
ging zo snel dat je je hoofd niet kon bewegen. Je zag
een paar lichtjes en ging door een mond van een
vogel. Mijn vriendin zat voor mijn en een andere
naast mijn, me vriendin die voor zat deed haar hand
voor haar hoofd zodat er niets tegen haar hoofd zal
stoten.
Atik: de vliegende hollander, we stonden heel lang
in de rij maar uiteindelijk konden we erin, we gingen
een klein stukje varen en gingen we opeens naar
boven, en stonden we stil, we gingen weer verder en
gingen we keihard naar beneden! Mijn vrienden
waren zo bang dat ze hun tassen gebruikten als
knuffel

Stepjes en fietsen graag voorzien van slot
Nu we straks een mooie, frisse en opgeruimde
school hebben, willen we dat natuurlijk ook graag zo
houden. Daarom willen wij u vragen alle fietsen en
stepjes van een goed slot te voorzien en deze in de
daarvoor bestemde rekjes op- en rond het
schoolplein te plaatsen. De fietsen en stepjes mogen
niet meer in de hal geplaatst worden; zij zorgen voor
vieze zwarte vegen en beschadigingen op de muur!
Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking.

Nationale Voorleesdagen

Melk drinken met Campina
Inmiddels zijn alweer 11 kinderen die schoolmelk
drinken! U kunt zich als ouder het hele jaar
aanmelden. Als u uw kind heeft aangemeld bij
Campina, dan zorgen zij ervoor dat uw kind bij ons
op school dagelijks schoolmelk krijgt. Niet alleen
heel lekker, ook nog eens gezond! Aanmelden gaat
heel
eenvoudig
via:
https://www.schoolmelk.nl/aanmelden/

Educatieve-apps
Tijdens de laatste ouderarena is er gevraagd om meer
informatie over educatieve apps die u samen met uw
kind thuis kunt spelen. Als bijlage bij deze nieuwsbrief is
een uitgebreide bijlage van Kennisnet meegestuurd,
waar u per klas kunt kijken wat passend is voor uw kind.
Een leuke app is bijvoorbeeld die van Borre. Je kunt met
deze app samen lezen, maar ook leerzame spelletjes
doen om bijvoorbeeld letters te leren herkennen!

Belangrijke data
Maandag 27 augustus
Woensdag 29 augustus
Dinsdag 4 september
Dinsdag 11 september
Woensdag 12 september
Vrijdag 21 september
Maandag 24 september
Vrijdag 28 september

Eerste schooldag na de vakantie
Koffieochtend in de nieuwe ouderkamer om 8.30
MR-vergadering om 18.30-20.30 uur
Schoolfotograaf voor alle groepen
Mogelijke stakingsdag in het onderwijs, let op! Dan is er geen school
Studiedag, alle kinderen vrij
Studiedag, alle kinderen vrij
Opening van de nieuwe school, 13.00 -16.00

