
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corona 
Helaas loopt het aantal besmettingen steeds verder op. Ook onze school ontkomt hier niet 

aan. Wanneer wij hier nieuws over hebben sturen wij u iedere keer een mail met de laatste 

informatie zodat u steeds op de hoogte bent. 

Hieronder geven wij u nogmaals het advies van de GGD en het RIVM ten aanzien van de 

regels die gehanteerd moeten worden:  

Wanneer moet ik mijn kind thuishouden? 
Uw kind kan gewoon naar school komen als hij/zij alleen verkoudheidsklachten heeft (zoals 
loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn). Uw kind moet thuisblijven als: 
 Uw kind naast verkoudheidsklachten ook andere klachten heeft die passen bij corona 

(koorts, benauwdheid en/of hoesten). Uw kind hoeft in principe niet getest te worden 
en blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn. 

 Uw kind een huisgenoot is van iemand met corona. 
 Een huisgenoot van uw kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of 

benauwdheid. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve 
testuitslag heeft. 

 Uw kind een contact is van een iemand die positief getest is op het coronavirus én uw 
kind klachten heeft die passen bij corona (in dit geval dus ook verkoudheidsklachten). 

 
Kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben 
die passen bij corona. Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan 
besluiten uw kind toch te testen. Ook kinderen die klachten krijgen nadat ze in contact zijn 
geweest met iemand met corona kunnen getest worden. Neem dan contact op met de GGD 
in uw regio. Houd uw kinderen thuis totdat de testuitslag bekend is. 
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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 r.vanorsouw@bsdetuimelaar.nl en onze intern 
begeleidster Michelle van der Meer m.vandermeer@bsdetuimelaar.nl, als u vragen aan hun 
heeft. 
             
De nieuwe website 
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al gemeld dat er op het ogenblijk hard gewerkt wordt aan een 

nieuwe, overzichtelijke website. Wij hebben gekozen voor een overzichtelijk menu waarmee u alle 

informatie die u nodig heeft snel kunt vinden. Op dit moment wordt hieraan de laatste hand gelegd. 

Als voorproefje ziet u de foto die wij gekozen hebben voor de startpagina. Wanneer de nieuwe site 

klaar is brengen wij u gelijk op de hoogte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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  
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. 
Helpt u ons ook dit jaar weer door op tijd te betalen, zodat we weten welke uitgaven we kunnen 
doen voor leuke activiteiten voor de kinderen! 
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Toestemming medicijnen  
Bij de kennismakingsgesprekken heeft u een formulier gehad om de school toestemming te 
geven om bij kleine ongelukjes of pijn, kleine medicatie te geven aan uw kind. Wij missen van 
een aantal leerlingen nog dit formulier. Wij willen u vragen deze in te vullen en in te leveren bij 
de leerkracht van uw kind. Mocht u dit formulier niet meer hebben dan kunt u een nieuwe 
vragen. 

 
 
Lekker fit 
De jaarlijkse Fittest is geweest! Op onze school 
werd deze afgenomen op 30 september en 1 
oktober 2020. Het gebeurde dit keer in een 
aangepaste vorm op school. Tijdens de Fittest 
werden de kinderen allemaal gemeten en 
gewogen. Normaal wordt ook de buikomvang 
gemeten maar,  door maatregelen i.v.m. corona 
werd dit overgeslagen. Daarnaast werden in 
diezelfde week de Shuttle-Run test (door de 
kinderen de Piepjes-test) afgelegd. Hiermee werd het uithoudingsvermogen getest. 
 
Nieuws vanuit de ouderkamer 
Jammer dat we door de omstandigheden geen ouderactiviteiten kunnen organiseren in de 

ouderkamer. Hopelijk zijn we snel van deze situatie af en kunnen we onder het genot van 

een kopje thee of koffie jullie weer ontvangen in de ouderkamer! Een aantal ouders hebben 

aangegeven het fijn te vinden om werkbladen/opdrachten voor thuis te ontvangen, zodat ze 

zo op de hoogte blijven van wat hun kind(eren) leren op school en ze thuis hier verder mee 

kunnen oefenen. Voor de vakantie heb ik een pakketje meegegeven aan alle leerlingen van 

groep 3 en groep 1-2. Als u per mail (h.yurdakul@bsdetuimelaar) heeft aangegeven deze 

pakketjes te willen ontvangen, dan krijgt uw kind om de week een pakketje mee. Voor groep 

3 leerlingen zal dat op de maandag zijn en voor groep 1-2 leerlingen op de vrijdag. Alvast 

heel veel plezier ermee! 

Groep 7 
Op dinsdag 13 oktober is groep 7 in het kader van Cultuurtraject naar 

museum '40-'45 geweest. In dit museum staan heel veel voorwerpen 

die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog 

met elk een uniek verhaal. Het 

uitstapje begon met een 'experience' 

waarbij we naar een filmpje keken 

over het bombardement op 

Rotterdam. Dit was best wel heftig! 

Vervolgens zijn we met de IPad wat 

voorwerpen in het museum op gaan 

zoeken en hebben we het verhaal achter 

een paar van deze voorwerpen gelezen.  
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Tot slot hebben we zelf een vlog gemaakt over één van deze voorwerpen. Sommige 

kinderen kwamen erachter dat het maken van een vlog niet zo makkelijk is! Het was een erg 

leerzaam, maar vooral leuk uitje. Dit bewijst maar weer: een museum hoeft niet saai te zijn!   

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

Belangrijke data 
 

Maandag 9 november Week van respect 

Dinsdag 10 november MR vergadering 

Woensdag 11 november groep 4/5 zwemmen 

  

 

 

 


