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Beste ouders, kinderen, opa’s en oma’s,
Het is nog maar net lente, maar wij zijn intern al weer druk bezig met de plannen voor
volgend schooljaar. Dit terwijl we ook nog hard bezig zijn met het werken aan de doelen
van dit schooljaar. Momenteel ligt onze focus op woordenschat en rekenen. Ook gaan de
ontwikkelingen van Leren Zichtbaar maken ook gewoon door. In de bovenbouw zijn we
gestart met een tweede proef met Snappet. Inmiddels heb ik ook zo’n 30 % van de ouders
op één van de informatiemomenten over het 5-gelijke-dagen-model gesproken. Het waren
prettige gesprekken met ruimte om de voor- en nadelen bekeken vanuit verschillende
invalshoeken. Ik roep de ouders die nog niet zijn geweest op hier snel gebruik van te
maken. Het voorstel om de schooltijden te wijzigen zal in stemming worden gebracht. We
vinden
het
belangrijk
dat
u
uw
stem
weloverwogen
uitbrengt!
mede namens het team,
Sanne Vreugdenhil,
Directeur De Tuimelaar
Welkom
Afgelopen maand is Alex en gestart in groep 1.
Een goede start toegewenst. We hopen dat je je
snel thuis zult voelen op De Tuimelaar!

Snappet

Juf Miranda gaat ons verlaten.

Alle kinderen in groep 5 t/m 7 hebben sinds kort een
eigen tablet: Snappet. Daarop maken de kinderen de
verwerking van de rekenlessen. De kinderen krijgen
eerst
nog
gewoon
instructie.
Vorig schooljaar hebben we een eerste proef
gedraaid, deze proef hebben we nu uitgebreid.
Leerlingen maken meer opgaven in minder tijd met
een beter leerresultaat en Snappet werkt adaptief,
naarmate de leerling minder fouten maakt, worden
de opgaven moeilijker en wordt de leerling meer op
zijn/haar
niveau
aangesproken.
Leerkrachten besparen tijd op tal van punten zoals
nakijkwerk en administratie. Hierdoor is er meer
ruimte voor het geven van persoonlijke didactische
ondersteuning. Leerlingen krijgen direct feedback na
elke opgave, weten aan welke leerdoelen ze werken
en wat hun voortgang op deze leerdoelen is. De
proef wordt bekostigd door de inzet van een deel
van
de
werkdrukgelden.

Juf Miranda, de juf van groep 1 gaat ons helaas
verlaten. Zij reist elke dag op een vanuit NoordBrabant omdat ze het zo naar haar zin had bij ons.
Helaas werd het vele reizen haar toch te veel en
heeft zij besloten een baan dichter bij huis te
zoeken. Deze heeft ze helaas voor ons, sneller dan
verwacht gewonden. Ze heeft vandaag afscheid
genomen van ouders en kinderen. Als team zullen
we haar erg missen, maar wensen haar veel
werkplezier in haar nieuws baan als leerkracht van
groep
4.

Hieronder de ervaringen van de leerlingen van groep
5/6:
We vinden het leuk om op een Snappet te werken.
Het is makkelijker werken. Ze maken gebruik van
leuke plaatjes en het maken van de sommen gaat
sneller. Het is leuk en handig. Je kunt op je eigen
niveau
werken.

Leanne van Tol stelt zich voor

Mijn naam is Leanne van Tol, ik ben 22 jaar en ik
kom uit Ridderkerk.
Vorig jaar ben ik afgestudeerd van de pabo. Nadat ik
mijn diploma heb mogen ontvangen, ben ik aan de
slag gegaan in de invalpool. Elke dag een andere
school en klas is best een uitdaging, maar heeft mij
wel een mooie kans gegeven om verschillende
scholen te bekijken.
Na dit werk twee maanden te hebben gedaan, heb ik
mijn rugzak gepakt en ben ik het vliegtuig ingestapt
naar Azië, waar ik vier maanden heb rondgereisd.
Een onvergetelijke ervaring! Inmiddels ben ik alweer
even thuis en helemaal klaar en vol zin om weer aan
het werk te gaan! Vanaf maandag 1 april zal ik elke
dag te vinden zijn in groep 1. Loop gerust langs voor
vragen of om even kennis te maken!
Tot 1 april!

Bezuinigingen

Leren Zichtbaar Maken: weken met de
leerkuil bij de kleuters, hoe ziet dat er uit?
Ook bij de kleuters werken we met de “leerkuil”.
Bij het spelend leren komt het vaak voor dat
kleuters denken dat ze de opdracht te moeilijk
vinden. Ze zuchten, vragen soms om hulp en geven
het op. Vaak stimuleerden wij de kleuters om verder
te gaan. Soms hielp dat, soms niet.
Nadat wij de poster van de leerkuil hebben
uitgelegd is er een duidelijke verbetering in het
volhouden van hun opdrachten.
Ze begrijpen dat leren van iets nieuws niet zomaar
gaat. Dat je echt door een aantal fases moet gaan,
om iets onder de knie te krijgen.
Zoals een kleuter laatst zei: ”ik dacht dat het veel te
moeilijk was, maar ik bleef nu proberen en ik sta nu
boven! Ik ben door die kuil gegaan!”

Lekker Fit
Koningsspelen

Ook dit jaar doen OBS de Tuimelaar en de
Jacobusschool weer mee aan de Koningsspelen. Net
als voorgaande jaren vinden de spelen plaats bij vv
Meeuwenplaat.
De kinderen worden door hun ouders op vrijdag 12
april 2019 naar vv Meeuwenplaat gebracht.
(Keizersmantelweg 1, Hoogvliet).
We verzamelen om 8.30 uur bij vv Meeuwenplaat.
De groepsleerkrachten staan op de parkeerplaats
hun klas op te vangen.
We openen de sportdag met de ‘Pasapas’ van
Kinderen voor Kinderen om ongeveer 8.40 uur. Het
sportprogramma duurt tot ongeveer 12
uur. Daarna gaan we gezamenlijk terug naar school.
Daar lunchen we samen. U hoeft uw kinderen die
dag geen lunch mee te geven. Om 15.15uur is de
school uit en kunt u uw kind(eren) ophalen vanaf
school.
De dresscode die dag is ORANJE of ROOD-WIT-BLAUW
Om de activiteiten en groepjes te begeleiden kunnen we
uw hulp goed gebruiken. Aanmelden als hulp kan bij de
groepsleerkracht van uw kind of bij Juf Hülya.

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!

Aanstaande maandag opnames door POW
Omdat we lerarenteam van het jaar zijn geworden,
zijn we benaderd door POWned voor een
reclamespot. Ze vragen of alle kinderen verkleed in
carnavalskleding naar school kunnen komen.
Het reclamespotje is voor promotie voor carnaval in
2020.
Het idee hierachter is dat ze carnaval meer
bekendheid willen geven in de steden boven de
rivieren.
Maandag 01-04-2019 zal dit reclamespotje op school
opgenomen worden. We vragen u de kinderen
maandag verkleed naar school te sturen.

DaVinci: onderzoekend leren
Bij het maken van een themawerkstuk van DaVinci
gebruiken de kinderen het helikoptermodel. Dit een
soort stappenplan dat kinderen helpt goede
onderzoeksvragen
te
stellen.
Hoe werkt het werken met het helikoptermodel?
In de klas liggen grote vellen waarop de
onderwerpen staan. De kinderen lopen langs en
schrijven op elk vel een paar vragen op waarvan ze
het antwoord graag willen weten. Ze maken gebruik
van de 5 W-vragen en 1 H-vraag: wie, wat, waar,
wanneer, waarom en hoe.
De vragen worden klassikaal behandeld en het wordt
eventueel aangepast of toegelicht. De kinderen
kiezen een onderwerp en een bijbehorende
onderzoeksvraag uit. Ze maken nu een aantal
deelvragen die kunnen helpen met het zoeken van
informatie. Van deze informatie maken ze een
denkraam (woordspin) die ervoor zorgt dat ze
duidelijk kunnen maken hoe het werkstuk eruit moet
gaan
zien.
Werken aan de presentaties
Als ze alle stappen doorlopen hebben mogen ze een
keuze maken uit de volgende presentatievormen:
knutselen, PowerPoint, poster, folder, greenscreen
filmpje
met
IPad,
toneelstuk,
interview,
programmeren via scratch, stopmotion enz. We
geven de kinderen feedback op de gekozen vorm, is
die passend bij de onderzoeksvraag?
De kinderen maken een materialenlijst die ze nodig
hebben voor het maken van het werkstuk. Als het
nodig is worden er nog extra materialen
aangeschaft. De taken worden eerlijk verdeeld en er
wordt gebruik gemaakt van ieders talent. Het proces
mag nu beginnen en daarna volgen de presentaties!

Grote rekendag
In tegenstelling tot wat er in de kalender staat is de
grote Rekendag dit jaar op woensdag 3 april. We
hebben dan weer schoolbreed aandacht voor
Rekenen, ‘net een beetje anders’. Het thema van dit
jaar is "uit verhouding". In de klassen worden
activiteiten gedaan waarbij verhoudingen centraal
staan. Denk bijvoorbeeld aan reuzen, uitvergrote
ijsjes bij de snackbar en lichaamsverhoudingen. Het
belooft een gezellige dag te worden! Rekenen is
tenslotte veel meer dan werken in een werkboekje!

Nieuws van Snorkels
Smoothies maken met de ouders thema: ziek en gezond.
Samen fruit snijden en dan in de blender en
opdrinken.
Super
gezond
en
lekker!

Kampbelevenissen
Woensdag 13 maart was het dan zover. Groep 6/7
en 8 gingen op kamp. Op school werden ze welkom
geheten door mevrouw Zwart, de Butler, Jut en Jul,
oom Roderick en Josephine. Aangekomen bij het
landhuis van familie Zwart troffen de leerlingen
meneer
Nationale
ZwartVoorleesdagen
dood aan, midden in het bos. Hier
begon het onderzoek, wie had meneer Zwart
vermoord?
Na een stevige wandeling door het mooie
natuurgebied van Westelbeers mochten ze hun
kamers in en de koffers uitpakken. De barbecue
stond aan, een lekkere burger en kipsaté was het
avondmaal van de eerste avond. Met zijn allen
hebben we afgeruimd en genoten van het eten. Door
al de regen die viel waren er veel activiteiten binnen,
levend stratego hebben we nog gezellig per klas in
het bos gespeeld. In de avond hebben de leerlingen
in groepjes nog door het bos gelopen, opzoek naar
de vermiste spullen van meneer Zwart.
De eerste leerlingen waren al om 05:00/30 uur
wakker.

Na het ontbijt hebben ze vrije tijd gehad, hutten
bouwen, het bos in, voorbereiden voor de bonte
avond, sjoelen, lekker op de bank kletsen en nog
veel meer. Bij het Zweeds loopspel zijn de
leerlingen achter de inhoud van de koffer van
mevrouw Zwart gekomen. Hier zaten belangrijke
aanwijzingen voor het onderzoek in. Na de lunch
hebben ze in de modder en de regen per klas het
smokkel spel gespeeld, veel uitgegleden,
gestruikeld en gevallen, maar wel genoten. Er
stond een snackbar wagen voor de deur, daar
konden ze hun patat met een snack halen.
Bij de bonte avond waren er verschillende
optredens: een toneelstuk, dans en nog een
optreden van de leerkrachten. De avond werd
afgesloten
met
een
disco.
Bij het ontbijt de volgende ochtend kwam agent Jul
samen met de leerlingen erachter dat meneer de
Butler de moord had gepleegd. Hij werd in de
boeien geslagen en de moordzaak was opgelost.
Voor de lunch kregen de leerlingen een
lunchpakket in de bus en om 13:30 uur kwam wij in
Hoogvliet aan op school.

Belangrijke data
Woensdag 3 april
Vrijdag 12 april
Maandag 15 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april
t/m maandag 6 mei
Woensdag 9 mei
Vrijdag 10 mei

Grote rekendag
Koningspelen
Dag tegen het pesten
Paasontbijt
Goede vrijdag, alle kinderen vrij
Meivakantie, alle kinderen vrij, let op: maandag 6 mei zijn de kinderen ook nog vrij
Luizencontrole
De uitgestelde carnavalsdisco en presentaties 5 gelijke dagen model vanaf 18.00

