
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Zo dat ging snel,  het schooljaar loopt al weer langzaam ten einde. We zijn druk bezig 

geweest met het evalueren van het afgelopen jaar en het maken van mooie plannen voor 

het nieuwe schooljaar. Het team kijkt tevreden terug op de resultaten die we als team dit 

jaar hebben bereikt, tegelijkertijd was het een intens jaar. De renovatie en de verhuizingen 

hebben veel extra’s van ons als team gevraagd. Trots ben ik op mijn mensen, ze zijn er altijd 

en zijn altijd bezig om het onderwijs nog beter te maken. 

De komende periode staat er nog veel op de rol. Natuurlijk de oplevering van de tweede 

fase van de renovatie en nog twee verhuizingen. En natuurlijk ook het schoolreisje en het 

afscheid van groep 8! Een gezellige, maar drukke periode. In deze nieuwsbrief vertellen we 

jullie over onze plannen voor aankomend jaar, blikken we terug op enkele sportmomenten 

en blikken we terug op de Grote Rekendag!  

 

mede namens het team,   

Sanne Vreugdenhil,  

Directeur De Tuimelaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mei 2018 
Nieuwsbrief #23 

Welkom 

Deze maand zijn er weer een paar kinderen bij 

ons op school gestart! Mooi nieuws is dat we dit 

schooljaar behoorlijk gegroeid zijn. Nieuw deze 

maand zijn:  Gi’eavenny en Abubakar. We hopen 

dat jullie je snel thuis zullen voelen op De 

Tuimelaar! 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Evaluatie jaarplan 

Op 14 mei jongsleden hadden wij onze jaarlijkse van 

jaarbord naar jaarplan studiedag. Op die dag 

evalueren we met heel het team de doelen die we 

ons voor dat jaar hadden gesteld. Werkgroepen 

presenteren hun opbrengsten en wensen op geheel 

ludieke wijze aan het team en samen komen we tot 

nieuwe doelen.  

We hebben geconstateerd dat we, ondanks de 

impact van de renovatie en meerdere verhuizingen, 

heel trots zijn op het behaalde resultaat. We hebben 

met bakstenen een succesmuur gemaakt, deze komt 

straks in onze nieuwe personeelskamer te staan. 

Daarin staan prachtige dingen als: Samen een lerend 

team geworden, door leerKRACHT worden bewuste 

keuzes gemaakt, het vormgeven en inhoud geven 

aan het nieuwe rapport, met elkaar de renovatie 

doorstaan, het vertrouwen in de school neemt toe, 

de invoering van het nieuwe pestprotocol! Zo maar 

een greep uit de successen. 

 
Daarnaast zijn we streng geweest! We gaan geen 

nieuwe dingen starten, maar verdiepen en borgen 

waar we mee bezig zijn! Dat betekent heel concreet: 

onze visie op toekomstgericht leren verder 

uitwerken, DaVinci borgen en het werken met 

onderzoeksvragen verdiepen, een vervolg geven aan 

leren zichtbaar maken en leerKRACHT borgen en  

daarin de stem van de leerling een nog betere plek 

geven, zodat de impact op ons onderwijs nog groter 

wordt!  

 

 

 

DaVinci  

Het thema van DaVinci van de afgelopen periode was 

Van ridders tot ruimtevaart. De thema afsluiting vond 

plaats tijdens de kijkmiddag. Gedurende het thema 

zijn de kinderen naar Slot Loevestein geweest. 

Kinderen van groep 4-5 schreven daarover het 

volgende:  

We zijn met groep 3 t/m 8 naar Slot Loevestein 

geweest. Het was een leerzaam en gezellig uitstapje. 

We hebben heel veel nieuwe informatie gekregen over 

ons thema. Niemand van onze groep is er eerder 

geweest! Sommige kinderen hebben nog nooit eerder 

een kasteel gezien. Alleen in boeken, sprookjes en in 

filmpjes. Daarom vonden wij het erg leuk om het zelf 

van binnen te bekijken! Alles wat we geleerd hebben in 

de les kwamen we daar tegen. Er was een meneer die 

ons over de geschiedenis heeft verteld. Een kind uit de 

klas mocht meedoen met een toneelstuk. Hij was onze 

Hugo die ontsnapte uit de gevangenis. Hij had zich 

verstopt in een boekenkist en ontsnapte op zo’n manier 

naar Parijs. Iedereen dacht dat Hugo dood was, maar 

nee hoor hij was in Parijs. Hij stuurde een brief waarin 

hij had geschreven dat hij ontsnapt was en in Parijs 

woonde. Zijn vrouw en kinderen gingen toen naar 

Parijs. We kregen ook allemaal een sleutel waarmee we 

alle deuren konden open maken. Het is leuk dat onze 

juffen altijd spannende uitstapjes voor ons regelen. Zo 

kunnen we ook meer leren over onze thema’s.  

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Schoolgeld 

Nog  steeds is lang niet al het schoolgeld  betaald. 

Het schoolreisje komt nu echt langzaam dichterbij. 

De ouders die nog niet betaald hebben, hebben al 

een persoonlijke brief ontvangen om hier aandacht 

voor te vragen. Binnenkort zullen we starten met 

een belronde om u er nogmaals op te attenderen. 

De kinderen die het deel van het schoolreisje niet 

betaald hebben, kunnen helaas niet mee op 

schoolreis. Alvast bedankt voor uw begrip. 

 

Zomercursus: Plezier op school 

In de laatste weken van de zomervakantie, week 33 

en 34, geeft Indigo Preventie in opdracht van 

gemeente Rotterdam de tweedaagse training 

'Plezier op School'. De training is bedoeld voor 

kinderen die na de zomervakantie de overstap naar 

het voortgezet onderwijs maken. Dit is voor veel 

kinderen een spannende gebeurtenis en gaat soms 

gepaard met angst en onzekerheid. Vooral minder 

weerbare kinderen die de veiligheid van de 

basisschool moeten missen, kunnen daardoor extra 

kwetsbaar zijn.  

In twee dagen leren de deelnemers om weerbaarder 

en zelfverzekerder te worden. Ze leren opkomen 

voor zichzelf en hoe ze spanning en (faal)angst om 

kunnen zetten in vaardig handelen. Veel aandacht is 

er voor het leggen van contacten en (beter) omgaan 

met plagen, pesten en moeilijke situaties.  

De training wordt mogelijk gemaakt door de 

gemeente Rotterdam en is zodoende kosteloos  

voor deelnemers. Om iedere deelnemer voldoende 

aandacht te geven, kunnen er maximaal 10 kinderen 

aan de training meedoen. Voorafgaand vindt er een 

intakegesprek plaats met ouder en kind.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Indigo Preventie, Karin Jansen, 088 - 35717 00 of 

mailen naar preventie@indigorijnmond.nl  

Liever eerst even contact met iemand  van school, 

loop dan even bij juf Diana (di) of juf Nancy (ma, di 

en don) langs.  

 

 

 

 

 

Veldvoetbaltoernooi 
Voor de meivakantie deden de Tuimelaar en Jacobus met 

gemixte teams mee aan het veldvoetbaltoernooi. Wat 

een goede samenwerking en sportiviteit. Als kers op de 

taart mochten de jongens naar de halve finale van het 

Rotterdams kampioenschap. Met 4 gelijke spelen helaas 

geen finale, maar wat werd er goed gespeeld! 

 

Mini-finals 

Op 15 mei waren de mini-finals. Een groot evenement 

voor de groepen 5 t/m 8. Tijdens dit evenement worden 

verschillende schoolsporttoernooien tegelijkertijd 

gespeeld. Tevens is dit de afsluiting van het reguliere 

schoolsport seizoen.  

Een schooljaar waarin we terugkijken naar de hoge 

aantallen deelnemers. We deden  onder andere mee aan 

het dam/schaak-, basketbal-, voetbal-, volleybal-, zwem-, 

tennis- en streetdancetoernooi en de KidsRun 

Rotterdam. 

 

Tijdens de toernooien kunnen teams en/of spelers zich 

kwalificeren voor 'The Final' in Ahoy op 28 juni. 

Voor onze school zijn dat de damkampioen Kristian uit 

groep 5 en de voetbalmeiden uit groep 5-6. Meer info 

hierover volgt later, zodra het programma bekend is. 

 

 

Ouder-kind toernooi 

Net als voorgaande jaren doen 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. De datum hiervan is woensdag 4 juli na 

schooltijd. Meer info volgt later. 

 

mailto:preventie@indigorijnmond.nl


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Nationale Voorleesdagen 
 

 
 

 
 
Melk drinken met Campina 
Inmiddels zijn al weer 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/  

 

 

Materiaal DaVinci 
Tijdens het werken aan het themawerkstuk, waar 

kinderen aan de hand van een onderzoeksvraag, 

een mooi werkstuk maken, raken kinderen erg 

enthousiast. Ze zien in al het ‘rest’-materiaal 

mogelijkheden tot hergebruik. Graag willen we u 

als ouder laten weten dat het nooit de bedoeling is 

dat u zelf materiaal aanschaft. Kinderen kunnen 

altijd verf en papier van school krijgen. Soms 

vragen wij u alleen kosteloos gebruiksmateriaal, 

zoals wc-rollen, schoenen- en eierdozen voor ons 

te bewaren en mee naar school te nemen. 

 

 

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. 

 

Vertrek juf Petra 

Juf Petra, de juf van groep 1/2b op maandag, 

dinsdag en woensdag, heeft zich in november van dit 

schooljaar ziek gemeld. Zij heeft de afgelopen 

maanden hard aan haar herstel gewerkt en stond 

ook al weer volledig voor de groep. Juf Petra heeft 

onlangs zelf de beslissing genomen op zoek te gaan 

naar ander werk buiten het onderwijs. Heel jammer 

voor ons, en tegelijkertijd een moedig besluit! Zij zal 

op een later moment nog afscheid nemen van de 

school.  

Juf Veronique die al geruime tijd heeft ingevallen 

voor Juf Petra en in het verleden stage bij ons heeft 

gelopen, heeft haar baan op een andere school 

opgegeven, omdat ze graag bij ons terug wilde 

komen! Hier zijn we natuurlijk heel blij mee, welkom 

terug juf Veronique! 
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Belangrijke data 
 
Dinsdag 29 mei                                MR-vergadering om 19.00 uur 
Donderdag 21 juni                          Kinderen vanaf 12.15 uur roostervrij! 
Woensdag 4 juli                              Ouder-kind toernooi, na schooltijd! Info volgt! 
Maandag 25 juni                             Start week rapportgesprekken, maandag rapportavond 
Dinsdag 26 juni                               MR-vergadering om 19.00 uur 
Maandag 2 juli                                Schoolreis groep 1 t/m 8  
 

Grote Rekendag 

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. 

Dit schooljaar hebben wij voor de tweede keer 

meegedaan! 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! Het 

thema van deze 16e editie was meten, bewegen en 

construeren. 

Het doel is kinderen onderzoekend te laten 

rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En 

niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! Mooi 

om te zien hoe enthousiast de kinderen bezig 

waren, ik denk dat veel van hen niet eens door 

hadden dat ze met rekenen bezig waren. Voor 

meer informatie over de grote Rekendag:  

http://groterekendag.nl/  

 

 

 
 
  
 

 
 

CJG Nieuwsflits        

Binnenkort worden alle kinderen van groep 7 

opgeroepen door het Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG). Dit onderzoek vindt plaats op school op de 

volgende data: maandag 28, woensdag 30 en 

donderdag 31 mei in de ochtend. U heeft of 

ontvangt hier binnenkort een uitnodiging voor. 

Mocht deze afspraak niet schikken, dan kunt u deze 

verzetten via telefoonnummer 010-4444609. 

Hieronder een korte uitleg wat het groep 7 consult 

inhoudt.                           

 

Groep 7: meten, wegen en meer 

Omdat er in deze leeftijdsfase veel gebeurt, hebben 

ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de 

beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, 

omgang met sociale media etc. De 

jeugdverpleegkundige kan deze samen met u 

bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij 

het gesprek aanwezig te zijn. 

Voor deze afspraak wordt u ook gevraagd om thuis 

een digitale vragenlijst in te vullen, de SDQ-

vragenlijst. Deze kunt u anoniem invullen. U kunt de 

antwoorden mee nemen en tijdens het gesprek 

bespreken. Uw kind wordt gewogen en gemeten. 

 

Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, 

beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De 

jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag 

met u mee!  
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