
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

De laatste sprint is ingezet; het is alweer bijna zomervakantie. Na een welkom weekje 

vakantie begin juni, zijn we de afgelopen paar weken druk bezig geweest met het maken 

van de Cito-toetsen. De komende periode staat in het teken van de afsluiting van het 

schooljaar. De kinderen van groep 3 t/m 5 gaan op schoolreis en de musical van groep 8 

staat voor de deur. Met het lerarenteam kijken we alvast vooruit naar het volgende 

schooljaar, maar ook zeker terug op een mooi schooljaar. In deze nieuwsbrief blikken we 

terug op het bezoek aan het Anne Frankhuis van groep 8 en over de Grej of the day bij de 

kleuters. Daarnaast is er veel informatie over onze partners in en om de school  Zo stelt 

Marith, dyslexiebegeleider,  onze nieuwe partner zich voor en maakt u kennis met het 

jongerenwerk van Miero. 
 

mede namens het team,  

Sanne Vreugdenhil,  

Directeur De Tuimelaar 

juni 2019 
Nieuwsbrief #33 
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Welkom 

Vorige week zijn Cihat en Cahit in groep 2 bij ons 

op school gekomen. Een goede start toegewenst. 

We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen op 

De Tuimelaar! 

 
 

 



 

 

 

 

Grej of the day: 
Dit is een manier om de luistervaardigheden, 

geheugen en het nadenken te stimuleren. Daarnaast 

is ook een van de doelen om de ouders meer te 

betrekken bij wat er in de klas gebeurt. Niet alle 

kinderen vertellen thuis uitgebreid over school. Het 

raadsel zorgt ervoor dat er gesprekken tussen ouders 

en kinderen worden gevoerd. 

 

Hoe werkt het? 

Over de dieren krijgen de kinderen, de dag ervoor een 

raadsel. Dat raadsel nemen ze mee naar huis en delen 

het met de ouders. Ze moeten het raadsel dus 

onthouden en nog een keer vertellen. De volgende 

dag krijgen ze te horen welk dier in dat hok woont en 

allerlei wetenswaardigheden zoals waar het woont, 

wat het eet, wie hun vijand is, in welke groep het 

onderverdeeld is. Is het een zoogdier of een vis of een 

vogel of een reptiel? Het is dan de bedoeling dat ze 

deze kennis weer aan hun ouders vertellen! Goed 

luisteren, onthouden en vertellen dus! 

 

Als geheugensteuntje zet de leerkracht het raadsel 

ook op klasbord. 

 
Deze week heeft groep 2 dieren gezocht, die 

overeenkomsten en verschillen hadden. De 

antwoorden, die de kinderen gaven, waren bijzonder 

goed gevonden. 

“Een leeuw en een schildpad horen niet bij elkaar, 

want de één is een zoogdier, de ander legt eieren.” 

Als afsluiting van dit thema gaan we 15 juli naar de 

dierentuin om al deze dieren in het echt te bekijken!  

 

 

 

Het thema dierentuin bij de kleuters en Grej 

of the day 

Deze weken zijn we aan het spelen en praten over de 

dierentuin. We zijn begonnen met het bouwen van 

een dierentuin, wie wonen er? Wat weet je over deze 

dieren? Wat eten ze? 

 
 

Daarna zijn we op de gang, op het raam, een 

dierentuin gaan maken met lege hokken.  

Elke keer als er een dier besproken is, wordt er een 

foto van het dier opgehangen. Zo kunnen de kinderen 

nog even terugkijken en er weer over praten. 

We bieden de informatie over deze dieren nu een 

keer anders aan dan alleen door te vertellen. Hoe? 

Via Grej of the day. 

 

 
 

 

 

  

https://jufmaike.nl/hoe-was-het-op-school-zo-vertelt-je-kind/


 

 

  

Wij onderzoeken en behandelen kinderen met 

motorische problemen wanneer deze een negatieve 

invloed hebben op hun dagelijks functioneren. Ze 

kunnen hierdoor bijvoorbeeld niet goed meekomen 

met hun leeftijdsgenootjes of worden beperkt in hun 

leerproces op school en daarbuiten. 

 
Veel leerkrachten hebben goed door wanneer 

kinderen moeite hebben met hun motorisch 

functioneren. Deze kinderen voeren de motorische 

activiteiten minder goed uit dan de andere kinderen 

uit de klas. Naast deze duidelijke motorische 

verschillen laten kinderen ook vaak ander gedrag 

zien. Afwachtend, angstig of vermijdend gedrag kan 

een signaal zijn voor een afwijkend motorisch 

functioneren. 

Wanneer heeft een kind extra ondersteuning nodig 

en hoe gaat dit in zijn werk?                                  De 

kinderoefentherapeut biedt hulp wanneer een 

motorische achterstand of afwijkende motorische 

ontwikkeling zorgt voor problemen bij activiteiten en 

participatie. Voorbeelden hiervan zijn problemen met 

schrijven, niet goed motorisch mee kunnen komen bij 

het buiten spelen en/of de gymles. Bij het onderzoek 

en de behandeling worden de ouders en de 

leerkracht zoveel mogelijk betrokken.  

 

Vriendelijke groet en misschien tot ziens,  team 

iMotoriek 

Op de Tuimelaar  kunt u voor vragen of een 

aanmelding contact opnemen met Jill: 
jill.damen@imotoriek.nl 

 

Gevonden voorwerpen 

Op school verzamelen we alle gevonden voorwerpen. 

Zo aan het einde van het schooljaar is dat best een 

hele hoop. In de week voor de zomervakantie kunt u 

dit nog komen ophalen in de ouderkamer. We zullen 

daar alles uitstallen. Alles wat niet is opgehaald zullen 

we in de kledingcontainer die op ons plein staat 

deponeren. We hopen op uw begrip! 

 

 

 

 

 

 

Oefentherapie 

 
Wist u al dat wij al  jaren intern op school de 

Tuimelaar met onze praktijk voor 

kinderoefentherapie werkzaam zijn? Graag brengen 

wij onze expertise bij u onder de aandacht. Een 

kinderoefentherapeut behandelt kinderen met 

motorische problemen. 

Bij uw kind kan het volgende opvallen: 

 Moeite met zelfredzaamheid zoals 

aankleden, veters strikken, drinken 

inschenken, etc. 

 Valt of struikelt vaak, heeft moeite met het 

evenwicht. 

 Moeizaam meekomen met buitenspelen of 

tijdens de gymles. 

 Moeite met leren fietsen. 

 Niet goed kunnen rennen, springen, klimmen, 

hinkelen. 

 Moeite met het vangen en/of gooien van een 

bal. 

 Moeite met leesbaar schrijven. 
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Nationale Voorleesdagen 
 

 
 

Naast de dyslexie- en dyscalculiebehandeling heeft 

het RID een cursusaanbod voor leerlingen die 

vastlopen op het gebied van rekenen, begrijpend 

lezen en spelling (werkwoordspelling, interpunctie, 

weetwoorden). Wij vinden het belangrijk dat alle 

kinderen goede passende begeleiding en 

behandeling krijgen bij lees-, spelling- en/of 

rekenproblemen zodat zij niet belemmerd worden 

om hun doelen te bereiken en talenten te 

ontwikkelen. 

 
Marith Kerstens 
Orthopedagoog RID Rotterdam 

 
 

Nieuw van peuterspeelzaal Snorkels 

Het lijkt alsof het altijd al zo was, maar Snorkels zit 

nog maar een schooljaar bij ons in het schoolgebouw. 

We zijn daar heel blij mee, er zijn nog kortere lijnen, 

en we denken dat de overstap voor kinderen minder 

groot is. Elijah zit nog maar net bij ons op school. Hij 

heeft het heel erg naar zijn zin, maar vindt wel leuk 

om elke dag even bij zijn oude vriendjes te gaan 

buurten! Hoe leuk dat dit gewoon nog kan.  

 
 

 

 

 

Jongerenwerk Miero 

Jongerenwerk Miero is erg actief in de wijk. Iedere 

woensdag zijn er activiteiten op de campus. 

Daarnaast is in de zomervakantie de mogelijkheid om 

je op te geven voor het Summercamp. Tijdens het 

Summercamp zullen de kinderen onder begeleiding 

van een kunstschilder in de ochtenden werken aan 

een kunstwerk. Na afloop van het Summercamp (op 

vrijdagmiddag) vindt er een 

tentoonstelling/presentatie plaats waarbij ouders, 

vrienden, familie en kennissen worden uitgenodigd.  

 

Naast het werken aan het kunstwerk zullen de 

kinderen in de middagen deelnemen aan sport en 

spel. Op deze manier maken de kinderen op een 

speelse manier kennis met nieuwe sporten en 

spellen. 

 

Het Summercamp duurt van 22 juli tot en met 26 juli 

en start om 09.30 uur. Op de woensdag zijn de 

kinderen vrij. 

In de bijlage bij de nieuwsbrief vindt u informatie over 

het Summercamp 

 

RID Dyslexie behandeling 

Sinds begin juni hebben wij Marith elke week op 

school Zij behandelt kinderen van onze, maar ook van 

andere scholen waarbij dyslexie is vastgesteld. In deze 

nieuwsbrief stelt zij zich voor. 

 

Mijn naam is Marith en ik ben vanuit het RID wekelijks 

op vrijdag aanwezig op De Tuimelaar voor 

dyslexiebehandelingen. Het RID onderzoekt en 

behandelt kinderen met mogelijke dyslexie of 

dyscalculie. We werken daarbij met een 

gestructureerde en wetenschappelijk aangetoond 

effectieve dyslexiebehandeling. Daarbij is 

samenwerken met ouders en school erg belangrijk. 

Heeft u vragen? Loop op vrijdag gerust eens bij mij 

langs! Meer informatie is te vinden op www.rid.nl of 

stuur een mail naar rotterdam@rid.nl.  

 

 

 

 

http://www.rid.nl/
mailto:rotterdam@rid.nl


 

 

 
 

 

Belangrijke data  
Maandag 1 juli Schoolreisje groep 1 t/m 5        
Dinsdag 2 juli   MR vergadering 18.30 
Donderdag 4 juli Studiemiddag (alle kinderen vrij om 12.15        
Donderdag 10 juli Rapportavond 
Vrijdag 17 juli  Studiedag alle kinderen vakantie t/m 2 september   

Anne Frankhuis 

Anne Frank, dat is een bekende naam in de 

geschiedenis. Voor DaVinci mochten wij op maandag 

24 juni een kijkje nemen in het Achterhuis. Het huis 

waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog 

samen met haar gezin een hele tijd heeft 

ondergedoken. Hieronder vertellen Ekin en Neal in het 

kort wat zij vonden van het leerzame uitstapje: 

 

Ekin: 

Annelies Marie Frank (Anne Frank). Het Achterhuis. 

We liepen eerst nieuwsgierig door het bedrijf van Otto 

Frank. Jammer genoeg mochten we geen foto’s nemen. 

We waren bij de boekenkast aangekomen, dus we 

liepen gelijk  naar de kamer van Anne en Margot. Alle 

foto’s waren er nog en de aantekening die werden 

geschreven op de muur waren er ook nog. Ze werden 

wel beschermd met glas. Daarna gingen we naar boven 

(het was wel steil). Aan het einde van de rit zagen we 

nog Kitty ( het dagboek van Anne). Wat wel jammer 

was, was dat het bed van Anne en bureau enz. allemaal 

weg waren. Dus we liepen in een lege ruimte. Maar 

moet je eens voorstellen dat de familie Frank daar 

gelopen en geleefd heeft? 

 
 

 

 

Hallo ik ben Neal Mohanlal en ik ga een 

verslag/recensie geven over het Anne Frankhuis 

 

We gingen met de bus naar Amsterdam want daar ligt 

het Anne Frankhuis.  We waren zo’n anderhalf uur (95 

min) onderweg. Toen we daar eindelijk kwamen 

moesten we even wachten zo’n 15 min en toen 

mochten we naar binnen. We gingen een uur praten 

met een mevrouw van het Anne Frankhuis 

(medewerker) over wat we allemaal wisten over de 

WO2 (Tweede wereld oorlog). We gingen een 

opdracht maken, je moest alles van Anne Frank van a 

tot z opschrijven. Vervolgens gingen we het museum 

in met een audio guide die je in elke ruimte moest 

scannen en dan werden er dingen verteld over het 

leven in de WO2, met de stem van Anne Frank of Otto 

Frank of de helpers bv Miep Gies. Dan is het moment 

daar, we gaan achter de boekenkast. De grond 

kraakte echt hard dus ik begrijp wel dat ze toen niet 

konden lopen of de kraan aanzetten. We zagen de 

slaapkamers en in één van die kamers zat een keuken 

en eettafel waar ze met ze alle gingen eten. Als kers 

op de taart zagen we als laatst het dagboek met de 

titel Het achterhuis en een paar brieven. Ze schreef 

dingen in het Duits en Nederlands. Dus de conclusie: 

het was super gaaf en leuk. 

 

 

 

 

 


