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Beste ouders, kinderen, opa’s en oma’s,
Jaaaa de zon schijnt! De lente komt er aan. Het is al weer langer licht, heel fijn. Je merkt
meteen dat de kinderen buiten heel anders gaan spelen. Mooi om te zien. Afgelopen
maanden was een drukke periode. Alle kinderen vanaf groep 2 zijn weer getoetst, de
kinderen van groep 8 hebben hun advies gekregen en deze week hebben de
rapportgesprekken plaatsgevonden. We hopen dat u een goed beeld heeft gekregen van
waar uw kind staat, wat wij er aan school doen om uw kind verder te helpen in zijn of haar
ontwikkeling en welke ondersteuning u uw kind daarbij als ouder kan bieden. De kinderen
hebben ook geleerd hoe de hersenen werken en wat een leerkuil is en hoe ze daar weer uit
kunnen komen. We willen onze kinderen graag strategieën aanleren die hen helpen door
te zetten tijdens het leren! In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.
mede namens het team,
Sanne Vreugdenhil,
Directeur De Tuimelaar
Welkom
Afgelopen maand zijn D’jah en Jhebéley gestart
in groep 1. Na de voorjaarsvakantie zullen
Charissa en Devenney starten in groep 4 en 5.
Een goede start toegewenst. We hopen dat jullie
je snel thuis zullen voelen op De Tuimelaar!

Social

media,

volgt

u

het

nog? Op verzoek van de ouders is een poster ontwikkeld

Vorige week woensdag waren de ouders van de
groepen 5 t/m 8 uitgenodigd voor een presentatie
over Social Media. De presentatie werd gegeven
door Linda Gaikema van Stichting Buurtwerk.
Hierin werden de uitkomsten van de anonieme
vragenlijsten die in de groepen waren afgenomen,
gepresenteerd. Daarna waren de ouders welkom in
de klas en presenteerden de kinderen wat zij
geleerd hadden in de lessen.

die aangeeft wat het leeftijdsadvies is van het
gebruik van bepaalde apps en spelletjes. Deze zal in
de school worden opgehangen. Veel ouders gaven
aan bijvoorbeeld niet te weten dat Fortnite
bijvoorbeeld pas vanaf 12 jaar. Wij merken dat veel
jonge kinderen dit spel toch al spelen. Ook vragen
wij ouders alert te zijn op online pesterijen in
groepsapp. Graag worden wij hier als school van op
de hoogte gebracht, zodat we dit in de klas met de
kinderen
kunnen
bepreken.

Het was een boeiende ochtend, want de uitkomsten
gaven een paar mooie discussiepunten. Zo kwam
duidelijk naar voren dat kinderen niet met hun
ouders, maar ook niet met de leerkrachten in
gesprek gaan als er iets naars gebeurd online. Denk
aan digitaal pesten etc. Ook worden er veel spellen
gespeeld die niet passend zijn bij de leeftijden van
de kinderen. Een aantal andere zaken die naar voren
kwamen:
- Ruim 40 % van de kinderen neemt de telefoon mee
naar
bed
- In ruim 40 % van de gevallen hebben ouders geen
afspraken gemaakt met hun kinderen over het
gebruik van de mobiele telefoon
Kern van de discussie was, zorg dat je weet wat je
kind online doet, ga er over in gesprek. Vertel niet
alleen over de gevaren, en die zijn er echt, maar
ontdek ook samen wat de leuke dingen zijn online.
Weet als ouder wat de leeftijdsgrens is van apps en
spelletjes en maak daar duidelijke afspraken over.
gespeeld mag worden.

Ouderbijdrage
Fijn dat al best aardig wat ouders het schoolgeld hebben
betaald. We hebben alleen nog lang niet al het schoolgeld
binnengekregen. De deadline hiervoor was 13 oktober.
Helpt u ons ook dit jaar weer door op tijd te betalen,
zodat we weten welke uitgaven we voor leuke
activiteiten voor kinderen kunnen doen! We zijn al weer
druk bezig met het organiseren van het schoolreisje.

Leren Zichtbaar Maken: weken met de
leerkuil?
Na de kerstvakantie, hebben we in het kader van
Leren Zichtbaar Maken gewerkt aan de mindset van
kinderen, door ze uit te leggen hoe de hersenen
werken en hoe ze uit de leerkuil kunnen komen als
ze iets moeilijk vinden. We willen graag dat kinderen
doorzetten als ze iets moeilijk vinden en strategieën
aanleren, zodat ze weten wat ze kunnen doen als ze
vastlopen. De Leerkuil hebt daarbij. Twee leerlingen
uit groep 6/7, Diya en Imani geven uitleg over wij zij
geleerd
hebben:

Lekker Fit
Lekker Fit water

Als Lekker Fit school promoten wij een gezonde
leefstijl. De afgelopen periode zijn er bidons
uitgedeeld. Dit is voor het stimuleren van het
waterdrinken. Tijdens het 10 uurtje en de lunch
adviseren wij ook water, maar mogen andere
drankjes ook. De bedoeling van de bidons is wel dat
ze alleen gevuld worden met water. Het vullen mag
’s ochtends in de klas.

‘We hebben samen met de juf het fantastische
elastische brein gelezen.
Het brein werkt net als elastiekjes die rekken als je
eraan trekt. Wij denken altijd dat we hebben gefaald
als we iets fout hebben maar dat is niet eens waar je
hersenen vinden dat juist prima, want je leert van
fouten.’
Succesvol volleybaltoernooi voor de Tuimelaar

Woensdag 23 januari deden we mee aan het
volleybaltoernooi. De weken voorafgaand aan het
toernooi hadden de leerlingen flink getraind. De
trainingen hebben blijkbaar zijn vruchten
afgeworpen. Bij zowel de jongens als de meisjes
behaalden we de 1e plaats!!!
Door dit resultaat mogen de teams naar Ahoy
Rotterdam voor “The Final”. De plek waar alle
kampioenen van alle sporttoernooien van het
afgelopen schooljaar strijden om het Rotterdamse
Kampioenschap. The Final is op donderdag 27 juni
2019.
De uitleg van de leerkuil:
1. Ik denk dat ik weet hoe ik dit kan aanpakken
2. Het is toch niet zo makkelijk als ik dacht
3. Ik twijfel hoe ik verder zou gaan
4. Ik zal moeten doorzetten en misschien om
hulp vragen
5. Ik denk dat dit gaat lukken
6. Eureka ik kan het!

Verlof aanvragen
Regelmatig vragen ouders verlof aan. We merken
dat er nog steeds veel vragen zijn en dat er nog een
aantal misvattingen zijn over de rechten en plichten
die bij het aanvragen van verlof horen.
Veelgehoorde misvattingen:
Ik heb toch recht op 10 dagen verlof per schooljaar?
Nee, u heeft geen recht op 10 dagen verlof per jaar.
Alleen in uiterste gevallen en alleen als sprake is van
gewichtige omstandigheden kunt u verlof krijgen.
Het is niet zo dat hoe dan ook aanspraak kan maken
op die 10 dagen verlof.
Als ik minder dan 10 dagen verlof aanvraag, mag
de directeur toch gewoon beslissen, waarom krijg ik
dan
toch
geen
akkoord?
Als directeur van een basisschool dien je aan de
leerplichtwet te houden. Er wordt op toegezien of
kinderen voldoende lesuren krijgen. Alleen in
uitzonderlijke gevallen mag de directeur verlof
toekennen.
In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal
aan een jongere te verlenen verlof het aantal van 10
verlofdagen in een schooljaar niet te boven gaat, verlof
worden gegeven voor de hierna genoemde periode:


Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;



voor het voldoen aan wettelijke
verplichtingen, voor zover dit niet buiten de
lesuren kan geschieden: maximaal 10 dagen.



voor het bijwonen van het huwelijk van
bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad:
in Nederland maximaal 2 schooldagen indien
er ver gereisd moet worden, anders
maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal
5 schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart
(indien twijfelachtig kopie trouwakte);



bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder
uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant
tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen.
Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige
ziekte uit blijkt;



Bij overlijden van bloed- of aanverwant:

-In de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
-In de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
-In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
-In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5
schooldagen.
Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte
van overlijden);


Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12
½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum
van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders:
maximaal 1 schooldag;



Bij overlijden van bloed- of aanverwant:

-In de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
-In de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
-In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
-In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5
schooldagen.
Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte
van overlijden);


bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12
½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum
van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders:
maximaal 1 schooldag;

Kidsrun
De inschrijving voor de kids run is van start gegaan.
Het kids evenement voorafgaand aan Rotterdam
Marathon op zaterdag 6 april 2019. De kosten voor
deelname worden vergoed voor alle lekker fit
scholen! Geef je op via het inschrijfformulier die
meester Geoffrey de eerste week van februari
uitdeelt. Inschrijven is voor leerlingen uit groep 6-7
en 8. De eerste 20 inschrijvingen kunnen sowieso
deelnemen. Met de kinderen die zich opgeven gaan
we ook 1 maand elke maandag trainen.

DaVinci
De afgelopen weken hebben de leerlingen van de
groepen 5 t/m 8 weer hard gewerkt aan de
presentaties van hun onderzoeksresultaten. De
leerlingen werkten dit keer met een aangescherpt
helikoptermodel voor een goed onderzoekontwerp.
Zo wordt er nu in de klas onder andere een mindmap
gemaakt, zijn er succescriteria ontwikkeld waaraan
de onderzoeksvragen, het proces en de presentaties
moeten voldoen.

Nationale Voorleesdagen

In de bovenbouw is gewerkt aan het thema de
Aziaten. Vandaag was er een spetterende
afsluiting. In de groepen 5/6, 6/7 en 8 vierden we
het Chinese nieuwjaar op spectaculaire wijze, met
een knallende afsluiting op het plein. Iedereen
genoot zichtbaar, hoewel sommige kinderen die
leeuw ook best spannend vonden.

Belangrijke data
Vrijdag 22 maart
Woensdag 6 maary
Woensdag 6 maart
Woensdag 20 maart
Dinsdag 26 maart

Carnavalsdisco, informatie volgt
Inloopmoment presentatie 5-gelijke dagen model
Luizencontrole
Inloopmoment presentatie 5-gelijke dagen model
MR-vergadering 18.30 -20.30

