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Beste ouders, kinderen, opa’s en oma’s,
Via deze weg wens ik u een hele fijne en welverdiende vakantie. De kinderen hebben hard
gewerkt! Deze week hebben de kinderen van groep 8 de eindtoets gemaakt, altijd een
spannend moment. De schooladviezen zijn al gegeven, maar als je de toets heel goed
maakt, kan je advies voor het VO nog naar boven toe bijgesteld worden. Afgelopen
maandag was ook de dag tegen pesten. In alle klassen werd specifiek aandacht besteed
aan het voorkomen en optreden tegen pesten. Uit ons leerlingtevredenheidsonderzoek
blijkt dat er weinig gepest wordt, toch is het goed dit geregeld met elkaar te bespreken en
vooral ook kinderen het onderscheid tussen pesten en plagen aan te leren. In de
nieuwsbrief leest u ook nog over hoe wij werken aan woordenschat en over de grote
rekendag! Tot slot wil ik de ouders van de ouderraad en de hulpouders speciaal bedanken
voor
hun
hulp
met
Koningsdag
en
Pasen
mede namens het team,
Sanne Vreugdenhil,
Directeur De Tuimelaar
Welkom
Na de meivakantie zal Elijah starten met wennen
in groep 1. Een goede start toegewenst. We
hopen dat je je snel thuis zult voelen op De
Tuimelaar!

Woordenschat: Logo 3000

Juf Miranda heeft afscheid genomen.

De woordenschat is een belangrijke basis voor
schoolsucces. Kleuters die hun eerste jaren in een
rijke taalomgeving hebben doorgebracht (veel
interactie/veel voorlezen) hebben de beschikking
over meer woorden dan kinderen uit een taalarme
omgeving.
Naast dat we natuurlijk veel voorlezen, gesprekken
voeren en liedjes en gedichten aanleren, hebben we
ook een methode waardoor de kinderen elke week
wel minstens tien woorden extra aangeboden
krijgen.
Deze methode heet logo 3000. In de klas en op de
gang ziet u altijd mooie platen hangen. Dat zijn de
woorden en begrippen die de kleuters dat thema
extra krijgen aangeboden.
Het mooie van deze methode is dat we een ook site
hebben, waarmee de kleuters zelf met de woorden
kunnen spelen! Memory, wat is er weg, sorteren,
luisteren, verzamelen en vangen.
Dit doen ze graag. Zo leren ze spelenderwijs de
woorden!
Als u een keertje wilt zien hoe het werkt, kom gerust
even kijken en spelen!

Juf Miranda, de juf van groep 1 heeft afscheid
genomen. Dit deed zij op geheel eigen wijze. Juf
Miranda komt uit Noord Brabant, daar houden de
mensen erg van carnaval vieren! De kinderen
mochten dus verkleed naar school komen en een
heuse modeshow lopen op de catwalk met de
verkleedkleren. Ter afscheid kregen de kinderen
allemaal een leuk cadeautje van kikker, een koekje
en een glaasje limonade. Zo was het toch nog een
leuk dag en was het afscheid iets minder erg. Juf
Miranda
we
zullen
je
missen!

Schoolgeld

Plaat van logo 3000 bij ter ondersteuning van de
woordenschat bij het thema Lente

Nog steeds is lang niet al het schoolgeld betaald.
Het schoolreisje komt nu echt langzaam dichterbij.
De ouders die nog niet betaald hebben, zullen na de
vakantie een persoonlijke brief ontvangen 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.

Grote rekendag

Lekker Fit
Koningsspelen

Soms zeggen beelden meer dan woorden! Het was
een gezellige en sportieve dag!

Woensdag 3 april stond in het teken van rekenen.
Niet in ons werkschrift, maar op een hele andere
manier. We hebben de hele ochtend gewerkt over
verhoudingen.

Voetbaltoernoooi

Afgelopen periode hebben twee teams van de
Tuimelaar meegedaan aan het Rotterdamse
Schoolvoetbalkampioenschap.
Met wisselende resultaten kwamen de teams terug
uit
Rotterdam
Charlois.
Het jongensteam had het erg lastig met de
behendige tegenstanders. Het meisjesteam won de
voorronde! Door deze prestatie mochten zij een
week later de halve finale spelen. Met een
fantastische inzet werd er heel leuk gevoetbald.
Helaas was het net niet genoeg voor een finale
plaats.

Zo hebben we gekeken naar de verhoudingen van
ons lichaam en allerlei nieuwe ontdekkingen
gedaan. Wist u dat ons hoofd 6 keer in de lengte van
ons lijf past? wist u dat als we onze armen wijd
maken, dit net zo lang is als de lengte van ons lijf?
We hebben ook een tekening gemaakt van onze
familie, hierbij keken we ook naar de verhoudingen.
Heb ik mijn kleine broertje echt kleiner getekend?
Het was een gezellige leerzame dag.

Tijdelijk beheer
Het schoolgebouw aan de Lampreistraat, wordt sinds
kort, tijdelijk bewoond. Het is nog niet duidelijk wat
er op de lange termijn met het pand gaat gebeuren.
Het is nu nog van ons bestuur Stichting BOOR, maar
wordt terug geleverd aan de gemeente
De
Nationale
bewoners Voorleesdagen
die er nu in zitten voorkomen dus dat
het gebouw illegaal in handen komt van krakers.
Er is een aanspreekpunt voor de school en samen
houden we de omgeving van de school in de gaten.
De bewoners van de Lampreistraat, huren de ruimte
van Villex, die het pand in beheer heeft, zodat het
niet leeg blijft staan en er vernielingen aan het
gebouw plaatsvinden .
In het pand wonen naast studenten, ook een
gescheiden man. Sinds vorige week heeft er ook
iemand een atelier. John is ons aanspreekpunt en
stelt zicht voor:
Ik ben John. Ik ben een bijna 45 jarige man (16 april),
vader van een zoon van bijna 17, die helaas
afgelopen jaar is gescheiden. Ik dus. Niet mijn zoon.
Ik ben bij villex terecht gekomen omdat ik iets voor
mezelf wilde hebben tijdens de periode tot dat de
scheiding helemaal is afgerond. In goede harmonie.
Toen kwam dus de lampreistraat.

Vakantielezen
Vaak wordt er tijdens vakantie thuis weinig
gelezen, dit is jammer, want het belangrijk om dit
te blijven doen. Deze tips helpen u het lezen in de
vakantie leuk te houden:
• Probeer elke dag ongeveer 10 minuten hardop te
laten lezen, of samen hardop te lezen;
• Zoek een tijdstip waarop het prettig is (en alle
tijdstippen zijn goed). Zorg voor leuke leesstof
(op school is een lijst met geschikte leesstof
voorhanden en ook in de bibliotheek is volop
aanbod);
• In het tijdschrift Bobo, ‘Maan-roos-vis’ en Okki
staat in elk nummer een geschikt verhaal. Dit
geldt ook voor de oudere jaargangen; deze kunt
ook in de bibliotheek vinden. Uw kind kan daar
gratis lid worden!
• Praat over de verhalen die je met het kind leest.
En laat uw kind in hele zinnen antwoorden en niet
met allen ja en nee.
• Laat uw bij voorkeur hardop lezen. Het voorlezen
aan papa, mama, broertje, zusje of de
eigen lievelingsknuffel werkt soms stimulerend;

Belangrijke data
Vrijdag 19 april
Goede vrijdag, alle kinderen vrij
t/m
maandag 6 mei
Meivakantie, alle kinderen vrij, let op: maandag 6
mei zijn
de kinderen ook nog vrij
Woensdag 9 mei
Luizencontrole
Vrijdag 10 mei
De uitgestelde carnavalsdisco en presentaties 5 gelijke dagen model vanaf 18.00

