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Beste ouders, kinderen, opa’s en oma’s,
Alweer een jaar voorbij. 2019 staat alweer voor de deur. Het jaar is voorbij gevlogen en
heeft ons veel moois gebracht. De school voelt als een warme huiskamer, ook al is het
buiten nu soms guur, binnen proberen we het een warme veilige plek te maken. Natuurlijk
is er soms ruzie, ervaren kinderen dat ze even buitengesloten worden, hebben kinderen en
soms ook ouders het even moeilijk. We proberen iedereen te zien, het gesprek aan te gaan
en in gesprek te blijven, tijdens het inchecken, tussendoor bij het buitenspelen en soms
even tijdens de lunch. We kunnen niet altijd gelijk alles oplossen, maar hebben wel
aandacht voor de kinderen, ouders en elkaar. Dat willen we in 2019 nog meer doen en
hopen dan ook elkaar steeds te blijven ontmoeten. Want samen maken we de school! Ik
wens u fijne dagen met de mensen die u lief zijn, de mensen dichtbij, maar ook uw
dierbaren die buiten Nederland leven. Ik weet dat velen van u hen helaas soms langer
moeten missen dan wenselijk is. Hopelijk kunt u er op afstand voor elkaar zijn!
mede namens het team,
Sanne Vreugdenhil,
Directeur De Tuimelaar
Welkom
Na de kerstvakantie starten er een hoop nieuwe
kinderen. Israa, Alysia en Levani en Eljaïro in
groep 1 en Nailys in groep 8. Een goede start
toegewenst. We hopen dat jullie je snel thuis
zullen voelen op De Tuimelaar!

Kerst-bingo-lezen
Het is heel belangrijk om ook in de vakantie lekker te blijven lezen, zo voorkomen we de vakantiedip!
Lezen is natuurlijk ook gewoon heel leuk en daarom voor in de vakantie deze kerstbingo! Wie heeft er
aan het eind van de vakantie de meeste sterren ingekleurd? Stuur je leukste foto waarop je aan het lezen
bent naar: s.vreugdenhil@bsdetuimelaar.nl en misschien sta jij dan in de volgende nieuwsbrief!

.

Kerstcreamiddag

Kindportfolio

Afgelopen dinsdag vond traditiegetrouw onze
kerstcreamiddag weer plaats. Groepsdoorbroken
gingen de kinderen aan de slag met leuke
versieringen en knutsels om alvast in kerstsfeer te
komen. Het is altijd leuk om te zien hoe behulpzaam
de kinderen dan zijn. De groten helpen de kleintjes
en hierdoor doen beiden nieuwe vaardigheden op.

Ruim 2 jaar geleden is juf Angela begonnen aan de
master Leren en Innoveren. Kort gezegd gaat de
master over hoe je onderwijsvernieuwingen
langdurig in een school kan implementeren. Op dit
moment is zij bezig met haar masterthesis. Zij
onderzoekt hoe we een kindportfolio in de school
kunnen inzetten en hoe deze er dan uit moet komen
te zien. In ieder geval moet de ontwikkeling van de
leerlingen zichtbaar worden aan de hand van zelf
gestelde doelen. Hetgeen we op dit moment doen
met Leren Zichtbaar Maken sluit hier naadloos op
aan. Hopelijk kunnen we in de toekomst met het
kindportfolio aan de slag!

Computers te koop

Minder alcohol en drugs gebruik
De afgelopen jaren is er in Rotterdam stevig
ingezet op minder drugs- en alcoholgebruik onder
jongeren. En dat werkt! Dat blijkt uit de resultaten
van het vierjarig programma Drugs & Alcohol II Blijf
helder.
In vergelijking met de landelijke cijfers is het gebruik
van alcohol en drugs onder jongeren in Rotterdam
flink lager. Enkele resultaten:






Op het praktijkonderwijs en het mbo zien we
een positieve trend; het drugs- en
alcoholgebruik
is
flink
gedaald.
Binge drinken is onder Rotterdamse
jongeren fors verminderd
Sportverenigingen en avondwinkels houden
zich steeds beter aan de regels van NIX18.
Horeca let beter op het niet doorschenken
aan mensen die al onder invloed zijn.
Steeds
meer
ouders
en
andere
Rotterdammers zijn het eens met de norm
‘onder de 18 jaar geen alcohol
bron: Nieuwsbrief Jeugd en Onderwijs gemeente Rotterdam,
december 2018

Eind vorig schooljaar hebben we onze computers
vervangen voor computers die beter passen bij het
eigentijdse onderwijs dat wij willen geven. We
hebben nu nog een aantal oude computers over en
willen ouders de mogelijkheid geven een computer
van school te kopen. De computer is dan helemaal
schoongemaakt en voorzien van Windows 10 en
word office pakket. De kostprijs wordt 35,- EUR.
Bent u interesseert in een computer? Dan kunt u
een
mailtje
sturen
naar:
s.vreugdenhil@bsdetuimelaar.nl.

Lekker Fit
Bidons
Na de kerstvakantie krijgen de kinderen van groep 3
t/m 8 een bidon uitgedeeld. Op deze manier willen
wij het water drinken op school verder stimuleren. U
hoeft dan geen pakje drinken mee te geven, want
uw kind kan gewoon uit de bidon op school water
tappen
en
opdrinken!
Gezonde traktaties
Na de kerstvakantie hangen we in de ouderkamer
kaartjes met suggesties en ideeën voor gezonde
traktaties. We hanteren op school een
traktatiebeleid volgens de volgende slogan: ‘één is
genoeg, klein is oké!’ Een klein snoepje mag dus
best, en soms is het leuk om voor een gezond
alternatief
te
kiezen.
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De nieuwe leerkracht van groep 8 stelt zich
voor
Michelle.

Beste ouders,
Mijn naam is Michelle van der Meer. Ik ben 27 jaar
en ik woon in Den Haag. In Den Haag heb ik op
verschillende scholen gewerkt. Twee jaar geleden
heb ik de master Onderwijskunde afgerond. Vanaf
januari kom ik het team van De Tuimelaar
versterken. Op woensdag sta ik voor groep 8. Ik zal
de begeleiding van Shawnam gedeeltelijk voor mijn
rekening nemen. In februari ga ik samenwerken met
Nancy, in het kader van de interne begeleiding.
Loop gerust langs om kennis te komen maken.
Tot snel!
Michelle

Nationale
De
kleutersVoorleesdagen
gaan op visite
Groep 1 en 2 zijn op visite geweest bij de peuters.
We hebben samen kerstliedjes gezongen! Was dat
even
gezellig!

Belangrijke data
Vrijdag 21 december
Maandag 7 januari t/m
vrijdag 11 januari:
Woensdag 9 januari
Dinsdag 17 januari
Woensdag 23 januari
Maandag 28 januari

Alle kinderen vrij, daarna Kerstvakantie t/m
zondag 6 januari 2019
Sanne, de directeur, is deze week afwezig.
Luizencontrole
MR-vergadering 18.30 -20.30
Start Nationale Voorleesdagen
VO-adviesavond groep 8, vanaf 15.30. Uitnodiging via de leerkracht

