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Start van het nieuwe schooljaar 
We zijn het nieuwe schooljaar weer met veel enthousiasme gestart. De kinderen zijn met 
veel plezier in hun nieuwe groep en met de leerkracht begonnen aan alles wat dit jaar weer 
gaat brengen. Naast de Corona regels, hebben ze in hun klas al groepsafspraken gemaakt en 
deze ook zichtbaar in de klassen opgehangen. De groepsvorming is nu weer erg belangrijk, 
dit om te zorgen we hier met elkaar het hele jaar profijt van hebben. Door middel van 
spelletjes en opdrachten in de klas, werken de kinderen samen en komen ze er met elkaar 
achter wat goed werkt in hun groep. Hiermee zorgen we voor een veilige leer- en speel 
omgeving. 
 
 
Bereikbaarheid 
Via de mail adressen van de leerkrachten, kunt u specifieke vragen stellen over uw kind of 
andere gerelateerde vragen over de groep. 
Voor andere vragen zijn wij ook bereikbaar op info@bsdetuimelaar.nl. Ook kunt u de 
directeur Ruud van Orsouw mailen en onze intern begeleider Michelle van der Meer, als u 
vragen aan hun heeft. 
 
Aanpassing data in jaarkalender 
Helaas staan er in de jaarkalender die u heeft gekregen een aantal fouten: 
2 oktober komt te vervallen, dan is er geen studiedag 
27 mei staat als datum verkeerd, dit moet 28 mei zijn als studiedag   

             
De nieuwe website 
De huidige website is helaas niet meer actueel. Ook kan op de site lastig informatie worden 
gevonden. Daarom zijn wij op dit ogenblik bezig om de site te vernieuwen. We gaan hierop 
met een duidelijke structuur werken waardoor het opzoeken van informatie veel 
makkelijker wordt. Wij verwachten dat deze in de week voor de herfstvakantie ‘ in de lucht 
is’. 
 
Toestemming fotogebruik op site en dergelijken 
Tot en met vorig schooljaar was de school verplicht om ieder jaar aan alle ouders te vragen 
of zij toestemming geven voor het gebruik van foto- en filmmateriaal op bijvoorbeeld de  
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website. Met ingang van dit schooljaar gaat men ervan uit dat de toestemming die bij 
inschrijving verleend is geldig blijft totdat de ouders contact opnemen met de school en 
deze instemming herroepen. Mocht u de toestemming in willen trekken kunt u dit 
doorgeven op info@bsdetuimelaar.nl. 
 
Ouderbijdrage  
Fijn dat veel ouders het schoolgeld alweer hebben betaald. Wij gaan dit schooljaar over op een 
ander betaalsysteem, Wiscollect. Hierover krijgt u later nog meer informatie van ons.  
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!  

 
 
 

  

Schoolreis 
Op maandag 21 september zijn we op schoolreis geweest naar Drievliet. Normaal gaan we 
altijd aan het einde van het schooljaar. Maar dit jaar zijn we aan het begin geweest, omdat 
we vorig jaar helaas door de omstandigheden niet konden. Het was afwachten wat het weer 
ons zou brengen, maar we hebben ontzettend geluk gehad met prachtig weer en het was 
heel rustig in Drievliet! 

In het park mochten de groepen 7 en 8 los lopen en de groepen 1 t/m 6 gingen in groepjes 
met een begeleider door Drievliet. ` 

Het was een zeer geslaagde dag!  

De meningen van een aantal leerlingen: 

D’rayshen: het was leuker dan normaal, omdat we met de klasgenoten waren. Op het einde 
mochten we heel vaak in de formule x!  

Iza: ik vond het leuk dat we zelf groepjes mochten maken en zelf door het park mochten 
lopen.  

Lyrey: ik vond de schoolreis erg leuk, vooral de achtbanen! Ik ben blij dat we naar Drievliet 
zijn gegaan.  

Dylano: ik vond Drievliet leuker dan normaal, het leek wel of de achtbanen harder gingen! 
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Nieuws vanuit de ouderkamer 
Op dinsdag 29 september is er een bijeenkomst met juf Judith en juf Hülya van 13.30-14.00 
uur voor de ouders van groep 3. Alle ouders van groep 3 hebben hierover een uitnodiging 
ontvangen per e-mail. Na deze bijeenkomst begint de cursus “Overstap”. “Overstap” wordt 
uitgevoerd met alle kinderen in groep 3 van de basisschool. Het programma duurt een 
(school)jaar en bestaat uit ouderbijeenkomsten en lees- en speelactiviteiten per week, die 
direct aansluiten bij het geleerde op school en die ouders thuis met hun kind uitvoeren. Op 
de bijeenkomst krijgt u hier meer informatie over. 

Na deze 1e bijeenkomst gaan we starten met de ouderbijeenkomsten die 1 x per week gaan 
plaatsvinden. 

Binnenkort komen er ook ouderbijeenkomsten voor ouders die kinderen hebben in groep 1-
2. Meer informatie hierover krijgt u als er meer bekend is. 

 
Is het plagen of pesten? 
Afgelopen week was het ‘De week tegen pesten’. In de klassen werden 
hier lessen over gegeven. De kinderen leren in deze lessen wat je als klas 
kunt doen tegen pesten. Dat is belangrijk, want zo zorg je er samen voor 
dat niemand wordt gepest. Na deze lessen kunnen de kinderen het 
verschil tussen plagen en pesten uitleggen, bedenken wat ze kunnen doen 
tegen pesten en samen met de klas pesten tegengaan. 
 
Groep 4 
Het schoolreisje naar Drievliet was een mooie kans om elkaar beter te leren kennen. 
Een nieuw schooljaar en voor sommige kinderen zelfs een hele nieuwe klas. 
Best spannend allemaal, maar wat hebben we het leuk gehad met elkaar! 
  
We gingen van de hoge glijbanen, in het enge 
spookhuis en zelfs in de spannendste achtbanen. 
We kregen een lekker patatje, genoten van de zon 
en sloten de dag af met een film in de bus. 
  
Fijn om te zien dat alle kinderen het zo naar hun zin 
hebben gehad. 
Een heel goed begin van het nieuwe schooljaar! 
  

 
Groep 7 
Maandag 14-09-2020 is groep 7 naar de Haven 
in Rozenburg geweest. Het doel van de excursie 
was de woordenschat van de kinderen uitbreiden rond het thema 'haven'. De kinderen 
hebben eerst allerlei actieve en leerzame opdrachten gedaan. Woorden als 'bulkgoederen' 
en 'stukgoederen' kwamen hier voorbij. Vervolgens hebben de kinderen in een lab hun 
eigen stuiterbal gemaakt. Als afsluiting kregen de kinderen een verrekijker om buiten boten 
te spotten. Al met al was het een leerzame en geslaagde dag! 
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Groep 8 
Vermenigvuldigen met kommagetallen 
Om de stof van vorig jaar (groep 7) te herhalen heeft groep 8 
een speurtocht gedaan. Dit ging over het vermenigvuldigen met 

kommagetallen. We merken dat dit nog 
steeds een lastig onderdeel is en 
herhaling nodig heeft.  De kinderen 
werden in tweetallen de school 
ingestuurd. Ze kregen een werkblad waar 
verschillende smileys op stonden en die 
moesten ze door de school zoeken. Als ze de 
smiley hadden gevonden moesten ze samen de 
som oplossen en het antwoord noteren op het 
werkblad.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 
 

Maandag 28 september studiedag, alle kinderen vrij 

Woensdag 30 september start kinderboekenweek “ En toen”  

Maandag 12 oktober OR bijeenkomst 

Maandag 19 oktober t/m 25 oktober Herfstvakantie 

Maandag 26 oktober Start school 

Datum volgt: bespreken gedragsprotocol 
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