
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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. 
 
 
Move a head 
 
Beste ouders, verzorgers, 

Deze week zijn wij begonnen met de trainingen van Move a head. 

We hadden hier al eerder mee willen 
beginnen maar moesten wachten totdat 
er meer mogelijk was. Gelukkig is het nu 
zover. 

Wij willen graag dat onze leerlingen 
zelfvertrouwen en sterk sociaal gedrag 
laten zien omdat dit hen kan helpen bij 
het leren. Wanneer een kind zich goed voelt kan het namelijk ook tot betere leerprestaties 
komen. 

Tijdens de lessen die de kinderen gaan volgen wordt er gewerkt aan dit gedrag en 

zelfvertrouwen. Hierbij worden lessen in de klas gegeven, maar ook worden judo- en 

gymlessen ingezet om hen mentaal en emotioneel hiervan te laten profiteren. 
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Deze aanpak is uniek omdat hiermee bewegen en leren gecombineerd worden. Tijdens de 

lessen leren kinderen hun grenzen te leren kennen en wordt het brein aan het werk gezet 

om ze te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen. 

Deze lessen zullen wij de komende vier jaar blijven geven zodat de kinderen hier ieder jaar 

iets meer van kunnen leren. 

Wanneer de situatie het toelaat zullen we ook ieder jaar een afsluiting met de ouders 

organiseren zodat u zelf kunt zien wat uw kind hiervan geleerd heeft. 

 

Pannenkoekendag 19 maart 
 

Nationale Pannenkoekdag wordt elk jaar gevierd op een vrijdag in maart. Het is de dag 

waarop kinderen pannenkoeken bakken voor ouderen. Onze school doet al jaren mee aan 

deze activiteit, maar dit jaar ging het even anders in verband met 

Corona, de leerlingen mochten niet naar binnen.  

Hoe dan ook wilden we het dit jaar toch door laten gaan, want 

samen leuke dingen blijven doen is belangrijk, vooral nu en zeker 

voor kwetsbare ouderen!  

Daarom vermaakten de leerlingen van groep 4-5 en 8 op vrijdag 19 

maart de bewoners van het verzorgingshuis Siloam met dansjes en 

daarna gingen ze boter, kaas en eieren spelen op het raam en een 

vooraf gemaakte tekening samen inkleuren.  

Achteraf genoten de bewoners en de leerlingen van een heerlijke pannenkoek en een ijsje! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promotiefilm 
 
Op woensdag 31 maart wordt er op onze school een promotiefilm gemaakt. In deze film zal te zien 

zijn wat er bij ons op school zoal gebeurt. Wij houden bij het maken van de opnames rekening met 

kinderen die niet gefilmd mogen worden. 

Zodra de film klaar is zullen wij deze met u delen. 



 

 
 

 

Paasontbijt/paaslunch 
 
Omdat woensdag de film opgenomen wordt en donderdag een studiedag is waarop de kinderen vrij 

zijn organiseren wij ons jaarlijkse paasontbijt/lunch op dinsdag 30 maart. In alle klassen zullen de 

kinderen dan samen ontbijten/lunchen.  

Groep 1 

We zijn bij de kleuters 
begonnen met het digi-
keuzebord. Eerst ging 
dit met een los bord en losse kaartjes. Nu alles via het digibord. 
De kinderen kiezen hier het werk wat ze gaan doen. Het bord is 
gekoppeld aan doelen, dus erg handig voor de leerkrachten.  

 
 
Groep 7 
 
 

Groep 7 doet dit jaar mee aan de ‘Kunstweken’. Tijdens dit 

project zijn we in het leven van kunstenaar Pablo Picasso 

gedoken. We zijn te weten gekomen dat hij wel 

17 namen had en dat hij zijn schilderstijl in de loop der jaren flink 

veranderd heeft. Een van zijn schilderijen hebben we nagetekend 

en de resultaten zijn prachtig geworden!! De tekeningen worden 

opgestuurd en in een digitaal museum gehangen. De kinderen 

ontvangen binnenkort een inlogcode om ‘een rondje te lopen’ in 

het digitale museum!  

 
 
 

Jeugd sport & cultuur 
 
Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te laten 

doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de 

contributie / het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit 

gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst – of 

theaterschool. 

 

Hoe werkt het? 

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en 

weet of je kind in aanmerking komt.  



 

 
 

Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil 

je een aanvraag indienen? Vul dan alvast deze ouderkaart in en neem die mee naar de 

afspraak met de intermediair. 

Onze intermediair is onze gymleerkracht Geoffrey van IJperen 

 

Wat is het bedrag? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de 

contributie / het lesgeld en eventueel de benodigdheden 

(de maximale vergoeding is €225,-). Na goedkeuring van de aanvraag, wordt de 

bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of vereniging betaald. Je ontvangt eventueel ook een 

waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De 

intermediair kan daar meer over vertellen.  

 
Koningsspelen 23 april 
 

Ook dit schooljaar gaan we meedoen aan de koningsspelen. We doen 

dit jaar een aangepaste koningsspelen in de klas en op het schoolplein. 

Ondanks dat het een aangepaste versie is, gaan we er een groot feest 

van maken.  Meer informatie volgt later. 

 
 
Groep 8 

De kinderen van groep 8 hebben deze weken de CITO gemaakt. Deze CITO telt niet mee 

omdat, het precies dezelfde CITO is van oktober. Wij hebben dit afgenomen om te kijken 

waar wij de aankomende weken nog aan kunnen werken.  

Samen met de kinderen, hebben wij de CITO geanalyseerd en acties opgeschreven. De 

aankomende weken zullen de kinderen gericht aan de slag gaan met hun persoonlijke 

doelen om nog verder te groeien richting het voorgezet onderwijs. De acties worden 

uitgevoerd tijdens het werken aan de weektaak, maar ook tijdens de lessen die gegeven 

gaan worden.  

 

 

 

 
 

 

 

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 
 

Donderdag 1 april  Studiedag, school gesloten 

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag, school gesloten 

Maandag 5 april Tweede paasdag, school gesloten 

Dinsdag 20 april Iep groep 8 

Woensdag 21 april Iep groep 8 

Vrijdag 23 april Koningsspelen 

Dinsdag 27 april Koningsdag, school gesloten 

Vrijdag 30 april Laatste schooldag voor de meivakantie 

Maandag 3 mei Start meivakantie 

 



 

 
 

 


