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Beste ouders, kinderen, opa’s en oma’s,
Het is weer een drukste van jewelste want Sinterklaas is weer in het land. Zijn pieten
hebben vanochtend weer iets moois in de schoentjes van de kinderen geplant. Dat
was natuurlijk dolle pret. De Sint had dit jaar behoorlijk uitgepakt. Hij heeft dus goed
opgelet. De kinderen hebben namelijk heel hard gewerkt en dat heeft hij bemerkt.
Woensdag hopen wij de Sint weer op school te mogen ontvangen, daarom ziet u in
school al die mooie vlaggetjes hangen. Oh, het is altijd zo gezellig in deze tijd, nu
maar hopen dat hij onze prachtige school niet stilletjes voorbij rijdt!
mede namens het team,
Sanne Vreugdenhil,
Directeur De Tuimelaar

Welkom
Ook afgelopen periode zijn er weer een paar
kinderen bij ons van start gegaan. Dit zijn
Enes en zijn broer Huseyin. Volgende week start
ook: Jaémian. Een goede start toegewenst! We
hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen op De
Tuimelaar!

Leren

Zichtbaar

Maken

Op 13 november, tijdens de roostervrije middag,
hebben we een studiemiddag gehad voor Leren
Zichtbaar Maken. De leerkrachten hebben een
lesobservatie gehad en feedback gekregen op hoe
ze nog meer impact kunnen hebben op de
leerlingen. Daarnaast hebben we meer geleerd over
de growth mindset. Het belangrijk kinderen te
benaderen met taal die hen meegeeft dat ze door te
oefenen en te blijven proberen tot leren kunnen
komen. Zo hoor je kinderen vaak zeggen: ‘ik kan het
niet’ of ‘ik weet het niet’. Wij zeggen dan tegen
kinderen, ‘je kan het nog niet, en wat je zou kunnen
doen om het wel te leren?’ Zo ervaren kinderen dat
zij meer grip krijgen op hun eigen leren en niet op te
geven bij tegenslag!
Ook werken de leerkrachten van de onderbouw en
de leidsters van de peuterspeelzaalgroep met elkaar
samen, zo zorgen we steeds meer voor een
doorgaande lijn in de school. Op de foto ziet u juf
Judith vertellen over hoe zij werkt met leren
zichtbaar maken in de klas.

Schaatspret
Afgelopen
maandag
is
de
bovenbouw
traditiegetrouw weer drie gaan schaatsen. Voor
sommige kinderen was het de eerste keer op het ijs!
Het was een zeer geslaagde en gezellig ochtend.

Lessen over energie en duurzaamheid
Afgelopen dinsdag hadden de kinderen van de
groepen 5/6 en 6/7 een mooie les over energie en
duurzaamheid. Aan de hand van proefjes en filmpjes
hebben de kinderen geleerd over de werking van
elektriciteit. Ze kunnen ons nu alles vertellen over
hoe we bewuster om moeten gaan met licht, geluid
en beweging. De leerlingen vonden de les erg
leerzaam. Rizk verwoordde het als volgt: ‘Ik heb
geleerd dat je energie kan besparen. Een goede tip van de
juf is dat je de lampen en borden uit moet doen als je het
niet meer nodig hebt. Ik weet nu ook hoe een
stroomkring werkt. Je kan dingen laten bewegen met
draadjes
en
energie
maken.

Sportieve

hoogtepunten

We hadden weer een aantal sportieve hoogtepunten. De
kinderen van De Tuimelaar hebben echt hun visitekaartje
afgegeven in de wijk. Zo stonden afgelopen woensdag
maar liefst twee teams in de finale bij het basketballen.
Het meidenteam behaalde zilver met een gouden randje
en het jongensteam werd knap derde. Wat vooral opviel
was de sportiviteit van onze teams. Iets om trots op te
zijn. Daarnaast haalden we met tennis een aantal prijzen
binnen. Zo pakte Reyhan het goud, Dylano en Jusca zilver
en Raisha brons. Kijk eens wat een tenniskanjers!

Puntjes

op

de

i

We zijn druk bezig met de allerlaatste restpunten van
de renovatie. Zo zijn onlangs de boompjes en de heg
geplaatst, worden er overal strips, borden en lijsten
opgehangen en worden alweer de eerste reparaties
gedaan. Binnenkort zal ook het schoolplein afgemaakt
worden, want de benodigde subsidie daarvoor hebben
Nationale Voorleesdagen
we
binnengehaald.
Daarnaast hebben we ook in veel klassen nog mooi
extra materiaal aangeschaft ter ondersteuning van ons
onderwijs. Zo hebben alle klassen de rekenspelletjes
van Met Sprongen Vooruit gekregen, zijn er extra
materialen aangeschaft om de schrijfmotoriek verder te
ondersteunen en een heel mooi communicatiespel voor
de kleuters. Dat ziet u hieronder op de foto. Dit spel
vraagt van kinderen dat ze heel precies aan elkaar
vertellen, anders komen ze niet tot het juiste antwoord.
Dit
spel
ondersteunt
de
taalen
woordenschatontwikkeling. Wilt u dit spel ook eens
spelen met uw kind? Vraag er gerust naar bij de
spelinloop!

Voor DaVinci Blijdorp, thema Reptielen

Nieuws

van

PSG

Snorkels

Op 15 november gingen de kinderen van de groepen
3 en 4 naar Blijdorp. Dit keer gaat het bij het thema
van DaVinci over Reptielen en Amfibieën. Het was
een prachtige dag en we hadden de dierentuin bijna
voor ons zelf. Daarnaast was het heel leerzaam.
Datgene wat de kinderen tijdens de lessen al
gehoord hadden over warmbloedig en koudbloedig
bijvoorbeeld, kwam nu ineens echt tot leven. Dat is
ook waarom we deze excursies doen, omdat we
geloven dat kinderen dan echt begrijpen wat ze leren
en het van hun leven niet meer vergeten! Het was
een geslaagde dag. Moe maar voldaan keerde de bus
vol slapende kindertjes weer terug naar de Lengweg.

Een kringetje van jongens en van meisjes. De peuters
spelen samen met de kleuters. Hoe gezellig is dat!

Leuke apps voor thuis: thema Sinterklaas
Bijgaand wat leuke apps voor thuis in het thema
Sinterklaas.

Bellen met sinterklaas? Dat kan eenvoudige met
deze app. Bekijk de video en download de app via mijn
website:
https://meestersander.nl/meester-sandersapps/apps/educatieve-apps-in-de-praktijk/sinterklaas/

Een leuke en simpele app voor de jongste
kleuters: SUUS & LUUK: SINTERKLAAS. Je kunt zelf
een verhaal bedenken door voorwerpen neer te leggen,
zoeken naar bijvoorbeeld wortels en zoek de verschillen
spelen.

Belangrijke data
Woensdag 5 december
Dinsdag 11 december
vrijdag 14 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Maandag 7 januari

Sintviering op school
Studiemiddag leerkrachten, alle kinderen om 12.15 vrij!
Kijkmiddag DaVinci, let op alleen voor groep 4
Kerstdiner op school voor alle groepen om 18.00
Alle kinderen vrij! Kerstvakantie t/m vrijdag 4 januari
Eerste schooldag na de kerstvakantie

