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Hartelijke groet,
Ruud van Orsouw
Directeur
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We hopen u door middel van deze schoolkalender zo
volledig mogelijk te informeren over onze basisschool.
Natuurlijk kunt u bij ons terecht als u nog vragen heeft.
We willen een open school zijn, waar kinderen en ouders
graag zijn!
Namens het team wensen wij u en uw kind(eren) een
heel fijn nieuw schooljaar toe.
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Een nieuw schooljaar betekent voor u en voor ons ook
weer een nieuwe schoolkalender waarmee we u op de
hoogte brengen van de meest voorkomende praktische
zaken voor het nieuwe schooljaar. U vindt hierin de data
van vakanties en vrije dagen terug, maar ook belangrijke
praktische informatie, de verschijningsdata van de
nieuwsbrieven en data van diverse activiteiten. Wanneer
er gedurende het schooljaar veranderingen optreden in
data of activiteiten, wordt u daarvan vanzelfsprekend op
de hoogte gebracht.
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Algemene (praktische) informatie
1. Adresgegevens
School

Inspectie

Obs De Tuimelaar
Lengweg 146
3192 BM Hoogvliet
T 010-4165392
E info@bsdetuimelaar.nl
I www.bsdetuimelaar.nl
F www.facebook.com/bsdetuimelaar/
I www.instagram.com/bs.de.tuimelaar

T 1400 (Informatie Rijksoverheid)
E 	via contactformulier rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/contact
I 	http://www.onderwijsinspectie.nl/
contact
Vertrouwensinspectie:
T 0900 - 111 3 111

Directeur:
Adjunct-directeur:
Intern Begeleider:
Vertrouwenspersoon:

Corrine Ottink
Gemeente Rotterdam
Maatschappelijke Ontwikkeling
Toezicht en Handhaving
Rodezand 18
Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam
T 06-22063668
E c.ottink@rotterdam.nl
I www.rotterdam.nl

Ruud van Orsouw
Michelle van der Meer
Linda Noordzij
Hülya Yurdakul

Medezeggenschapsraad
Personeelsgeleding: Judith Bueninck,
Angela Slob
Oudergeleding: Suki Mariana en Goldy
Bouckaert
Ouderraad: Jessica Martes, Dyala Barakat,
Ayaan Fara'adde

Bestuur
Stichting BOOR (Bestuur Openbaar
Onderwijs Rotterdam)
Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam
Postbus 23058, 3001 KB Rotterdam
T 010-2540800 (er volgt een keuzemenu)
I www.stichtingboor.nl
Bovenschools Directeur: Hans Lesterhuis
E hans.lesterhuis@stichtingboor.nl

Leerplichtambtenaar

Schoolverpleegkundige CJG
Klaasje Zevensterstraat 374-376,
3193 TW Rotterdam
T 010-4444609
E n.tumer@cjgrijnmond.nl
I www.cjgrijnmond.nl

Passend Primair Onderwijs (PPO)
algemeen
Postbus 22171, 3003 DD Rotterdam
T 010-4862431
Bezoekadres:
Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam

Schoolcontactpersoon PPO
De Tuimelaar
schoolcontactpersoon PPO Rotterdam:
Samira Karrat
T 06-20509118
E s.karrat@pporotterdam.nl
I https://www.pporotterdam.nl

Schoolmaatschappelijk werk

Myriam Groenewegen
Aanwezig op maandagen van 9.00 tot
15.30 uur
T 06-38286430
E myriamgroenewegen@enver.nl

Landelijke Klachtencommissie
BOOR is voor alle scholen aangesloten
bij de Landelijke Klachtencommissie
Onderwijs:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
T 030-2809590
F 030-2809591
E info@onderwijsgeschillen.nl

Centraal Bureau van KindeRdam
Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam
E info@kinderdam.nl
T 010 443 00 33
Correspondentieadres:
Postbus 2150, 3000 CD Rotterdam

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapeut Jill Damen
E jill.damen@imotoriek.nl
iMotoriek
Langstraat 11
3162 WC Rhoon
T 06-40029975
I www.imotoriek.nl

2. Schooltijden
Op Obs De Tuimelaar gaan de kinderen op maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30
tot 14.15 uur naar school.
De school gaat al om 8.20 uur open, zodat alle kinderen rustig
naar binnen kunnen gaan en goed ontvangen kunnen worden. ’s Ochtends is er een korte
pauze van 10.30 uur tot 10.45 uur. De kinderen eten dan een stukje fruit en drinken wat.
Wij hebben een continurooster, alle kinderen eten daarom op school. Tussen de middag
eten alle kinderen in de eigen groep en onder begeleiding van de eigen leerkracht op
school. Daarna gaan ze een half uur onder toezicht buiten spelen op het plein.

3. Informatie voor ouders
Algemene informatie
•	Gesprek met directie of intern begeleider: informatie op maat (indien nodig of gewenst
op afspraak);
•	Uitgebreide schoolgids: informatie over doelen, onderwijs en werkwijzen. De schoolgids
is te vinden op www.bsdetuimelaar.nl en wordt met deze jaarkalender meegestuurd;
•	Schoolkalender en beknopte schoolgids: belangrijke data en informatie over, activiteiten,
procedures en wetenswaardigheden (verschijnt elk jaar in de eerste schoolweek);
•	Nieuwsbrief: actuele informatie over schoolse zaken (verschijnt op de laatste vrijdag van
iedere maand);
•	Overige brieven: brieven over specifieke zaken (deze sturen wij, wanneer daarvoor
aanleiding is, per mail aan u);
•	Internetsite (www.bsdetuimelaar.nl): algemene info, de schoolgids, digitale nieuwsbrief,
verslagen van de MR;
• Facebook: https://www.facebook.com/bsdetuimelaar/;
•	Instagram: https://www.instagram.com/bs.de.tuimelaar.

Informatie over uw kind
•	Kennismakingsgesprek na 4-6 weken, als uw kind in groep 1 gestart is;
•	Kennismakingsgesprekken alle groepen 1 t/m 8: uitwisselen van informatie over uw
kind in de eerste weken in de nieuwe groep (voor de herfstvakantie);
•	10-minuten gesprek met rapport: informatie over het functioneren van uw kind in
groep 1 t/m 8 (twee maal per jaar, met rapport);
• Overige contacten indien nodig of gewenst: informatie op maat op afspraak.

Groep 8; VO advisering
Gesprekken voor aanmelding voor leerlingen die in aanmerking komen voor leer-weg
ondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PRO):
• In de maand september eerste gesprekken met leerkracht en/of Intern Begeleider;
• In de maand oktober tot december: start onderzoeken Koers VO;
•	
In de maand januari en februari: Adviesgesprekken en aanmelding Voortgezet
Onderwijs met Intern Begeleider.
Vanaf 18 januari 2022 zijn na schooltijd en in de avond de adviesgesprekken voor alle
leerlingen van groep 8. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht.

4. Regels en afspraken op Obs De Tuimelaar
Ons uitgangspunt is: Kinderen, ouders en leerkrachten gaan op een respectvolle manier
met elkaar om. Bij ons op school staat het goede gesprek centraal. Een school zonder
regels kan echter niet en het is daarom ook goed om deze regels te weten en hier
rekening mee te houden.
In de school hanteren we dan ook een
aantal regels om zo de
leefbaarheid in en om
de school te vergroten.
U vindt in de klassen en
in de gangen de regels.
Alle kinderen en leerkrachten kennen
deze regels. Wij zouden het op
prijs stellen wanneer u als ouder de
kinderen ook het advies geeft om
ruzies op te lossen door een gesprek
aan te gaan of de leerkracht in te
schakelen.

GEDRAGS- EN PESTPROTOCOL
Op de Tuimelaar hebben als visie dat wij samen met ouders zorgdragen voor een veilige
en positieve en uitdagende leeromgeving. Soms is deze omgeving even niet meer zo
veilig voor een kind, bijvoorbeeld omdat het geplaagd of gepest wordt. Dan is het van
belang dat wij als school extra open zijn in onze communicatie om samen met u als ouder
de juiste stappen te ondernemen om de omgeving van het kind weer veilig te maken.
We zijn van mening dat wij als school een belangrijke taak hebben in het begeleiden
van de kinderen in de omgang met elkaar. De klassensituatie is bij uitstek een plek waar
kinderen kunnen oefenen met bijvoorbeeld breuken en spellingsregels, maar ook in
het samen leren leven. Ruzie maken en elkaar plagen horen erbij, daar leren kinderen
alleen maar van. Net als bij rekenen en taal, mogen kinderen bij het samen spelen fouten
maken. Want als je nooit fouten maakt, dan leer je ook niet.
Toch kan het voorkomen dat bepaalde kinderen steeds dezelfde ‘fout’ maken en hier
niet van leren. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van pesten. Dan is het goed
te kunnen terugvallen op een stappenplan om de kinderen die hierbij betrokken zijn
te begeleiden. Daarom hebben we dit in een protocol vastgelegd. We willen daarbij
benadrukken dat het van belang is alle stappen zorgvuldig te doorlopen. Tegelijkertijd is
iedere situatie anders. Dat vraagt van ons als volwassenen, ouders van de betrokkenen
en team, dat we in iedere situatie open blijven in onze communicatie, ons kwetsbaar
blijven opstellen en oprecht geïnteresseerd zijn in zowel de gepeste als de pester. Alleen
dan zorgen we er samen voor, dat we bij de opeenvolgende stappen, de juiste keuzes
maken, en zorgen dat het pesten stopt!
Ons gedrags- en anti-pestprotocol kan van onze website worden gedownload.
Onder het kopje downloads.
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 werken wij samen met Move Ahead.
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.
Deze aanpak is uniek omdat hiermee bewegen en leren gecombineerd worden.
Tijdens de lessen leren kinderen hun grenzen te 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 ook de komende drie jaar blijven geven zodat de kinderen
hier ieder jaar iets meer van kunnen leren.

5. K
 lachten, contactpersonen en
vertrouwenspersonen
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, of worden af en toe fouten
gemaakt. Op onze school is dat niet anders. Zit je iets dwars, heb je een probleem of
klacht? Je kunt altijd ergens terecht!

Klachten
We hebben een procedure voor klachten en onvrede. De procedure bestaat uit de
volgende stappen:
•	Overleg eerst met de direct betrokkene, vaak de leerkracht. De ervaring leert dat op
dit niveau de meeste zaken naar tevredenheid worden opgelost. Bij onvoldoende
resultaat volgt:
• Overleg met directie. Bij onvoldoende resultaat volgt:
•	Overleg met de interne vertrouwenspersoon. Bij onvoldoende resultaat volgt:
•	Inschakeling externe vertrouwenspersoon. Bij onvoldoende resultaat volgt:
•	Indiening van de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie
Als leerling of ouder kun je ook altijd rechtstreeks naar de interne vertrouwenspersoon
met een zorg of probleem. Deze zal dan samen bespreken welke weg je het beste kunt
volgen. Je kunt ook op elk moment terecht bij de externe vertrouwenspersoon.
Vertrouwenspersoon
Bij klachten, zorgen of problemen komen soms de interne
vertrouwenspersoon en/of de externe vertrouwenspersoon in beeld.
Zij zijn beide belangrijk, maar hebben een verschillende taak.
•	De interne vertrouwenspersoon is iemand op school. Hij of zij
is dichtbij, snel te bereiken en gemakkelijk aanspreekbaar
•	De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk:
iemand van buiten de school én buiten
het schoolbestuur. Hij of zij staat
meer op afstand en is
objectiever.

De interne vertrouwenspersoon kan advies vragen
aan de externe vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld
over hoe zaken het beste aangepakt kunnen
worden en wat de juiste procedure is in bepaalde
situaties. De contacten met contactpersoon en
vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk.
Wat doet de interne vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is binnen de school een
aanspreekpunt voor zowel leerlingen als voor ouders en
leerkrachten.
De vertrouwenspersoon heeft verschillende taken:
•	Hoort het probleem aan en geeft advies.
•	Verwijst eventueel naar de externe vertrouwenspersoon.
•	Neemt in overleg contact op met ouders, directie of andere direct
betrokkenen.
Bemiddelt, behalve in het geval van seksuele intimidatie. Bij
•	
seksuele intimidatie wordt direct doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.
•	Neemt initiatieven voor preventie.
•	Bemiddelt en zoekt naar oplossingen.
•	Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.
•	Helpt ook (bijvoorbeeld met doorverwijzing) zonder de inhoud van de klacht te kennen.
De interne contactpersoon van onze school is Hülya Yurdakul. Ouders, leerlingen en
collega’s kunnen met haar contact opnemen via h.yurdakul@bsdetuimelaar.nl. Als het
nodig is kan zij doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.
Externe vertrouwenspersonen
Wat doet de externe vertrouwenspersoon?
De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en wordt door het bestuur benoemd. Als
het probleem op school en binnen het bestuur intern niet kan worden opgelost, dan is er
een rol voor de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
•	Ondersteunt en begeleidt.
•	Voert gesprekken met betrokkenen.
•	Verwijst zo nodig naar hulpverlenende instanties.
•	
Biedt ondersteuning bij het indienen van een klacht naar de

onafhankelijke vertrouwenscommissie.
•	Bemiddelt eventueel tussen klager en aangeklaagde.
•	Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.
De externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR zijn de heer Paul van Lange
en mevrouw Jakkie Ames. Je kunt hen rechtstreeks benaderen via onderstaande
contactgegevens:
Paul van Lange
E paul@paulvanlange.nl
T 06 229 13174

Jakkie Ames
E jakkie_ames@hotmail.com
T 06 135 70625

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs
Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie,
onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het
landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.

6. A
 fspraken over overgang, verwijzing naar
voortgezet onderwijs en zittenblijven
In de basisschoolperiode zijn er voor kinderen twee specifieke
overgangsmomenten. Dit zijn de overgangen van groep 2 naar groep 3 en van
de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Ook van ons als school wordt op
die momenten extra aandacht gevraagd voor de voortgang en bewaking van het
onderwijsproces. Bij iedere overgang, ook in de tussenliggende groepen, geeft
de school uiteindelijk een bindend advies. Vanzelfsprekend zijn de gesprekken
met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen
graag samen met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een
verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen,
dan heeft de school het laatste woord bij de overgang.
De afspraken hierover zijn vastgelegd in een het
protocol doublure en terug te vinden op
de website van De Tuimelaar onder
het kopje downloads.

7. M
 eldcode vermoedens van huiselijk geweld en
kindermishandeling
De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een
stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld
en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handelen. Het
stappenplan biedt ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat
er van hen wordt verwacht bij (vermoedens van) huiselijk geweld. De volledige
tekst en een toelichting zijn te vinden op: http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/
huiselijkgeweld/professionals/werken-met-de-meldcode-en-sisa.html. De stappen zijn
vastgelegd in het protocol meldcode, huiselijk geweld & kindermishandeling en is
terug te vinden op de website van de De Tuimelaar onder het kopje downloads.

8. Lekker Fit!
Obs De Tuimelaar is al geruime tijd een Lekker Fit! school.
Het doel van Lekker Fit! is dat gezond gedrag weer gewoon
wordt. Het project bestaat uit 10 onderdelen. Ze vullen
elkaar aan, maar hebben ook stuk voor stuk hun eigen doel.
Obs De Tuimelaar maakt gebruik van álle onderdelen.
Ook volgend schooljaar zijn dit onze Lekker Fit! Speerpunten:
•	Aandacht in de nieuwsbrief voor de gezonde voeding en gezonde traktatie.
• Water drinken tijdens de gym en de lessen.
•	medewerker ouderbetrokkenheid gaat de gezonde traktatie tijdens de bijeenkomsten
onder de aandacht brengen.

8.1 Extra bewegingsonderwijs op school en na schooltijd
Per week krijgen de kinderen uit groep 3 t/m 8 tijdens schooltijd 3 keer een
professionele gymles. Op De Tuimelaar is Geoffrey van IJperen de Lekker
Fit! leerkracht. Alle kinderen gymmen in de gymzaal vlakbij de school.
De kleuters krijgen naast 2 keer gym van de vakleerkracht, ook nog 1
keer gym van een groepsleerkracht. Dit is een spelles en vindt plaats in
de inpandige speelzaal. Wij zijn ook Lekker Fit! Kleuters. Groep 4 en 5
gymmen 2 keer per week, maar krijgen daarnaast om de week zwemles in
Zwembad Hoogvliet.

8.1.1 Gymkleding
De kinderen hebben bij het sporten
een ander setje kleding aan dan in de
klas, dit i.v.m. hygiëne. Denk hierbij
aan luchtige en makkelijk zittende
kleding. Gym- of sportschoenen
geven wij als advies, maar zijn niet
verplicht. Aan de ouders wordt
gevraagd om de gymkleding in een
aparte tas mee te geven.
8.1.2 Gymrooster
Maandag: 		
Groep 4, 5 en 6
Dinsdag:		
Groep 1, 1/2, 3, 7 en 8
Woensdag:
Groep 6, 7 en 8
Donderdag:
Groep 3, 5, 6, 7 en 8
Vrijdag: 		
Groep 1, 1/2 en 3
De tijden krijgt u aan het begin van het jaar door van de leerkracht van uw kind.
8.1.3 Water
De kinderen mogen water drinken tijdens de gymlessen.
In het nieuwe schooljaar worden er eenmalige bidons
beschikbaar gesteld. Indien deze kwijt raakt wordt
ouders gevraagd dit in een fles/bidon/beker mee
te geven. Deze moet wel worden voorzien van een
afsluiter. In de gymzaal staat een krat waar de kinderen
het water in kunnen zetten.
8.1.4 Schoolzwemmen
De leerlingen uit groep 4 en 5 van onze school krijgen om
de week een uur zwemles in Zwembad Hoogvliet.
De zwemlessen zijn op de even weken om
9.00 uur. De kinderen gaan met de bus
naar het zwembad! Zo blijft er
meer lestijd over.

8.2 Hulp en advies ouders
8.2.1 Schooldiëtist
Overgewicht of ondergewicht bij je kinderen
voorkomen of aanpakken. Dat is niet altijd
even gemakkelijk. Daarom krijgen ouders extra
hulp en advies van de Jeugdgezondheidszorg.
Dit gebeurt als uit het preventieve gezondheidsonderzoek van jeugdarts of
jeugdverpleegkundige blijkt dat uw kind overgewicht heeft. Is er sprake van ernstig
overgewicht of motorische achterstanden? Dan krijgt u als ouder het advies met uw
kind naar de huisarts en/of schooldiëtist te gaan.
8.2.2 Motorische Oefentherapie
De kinderen van Obs De Tuimelaar worden gescreend door de oefentherapeut als er
op motorisch gebied opvallende zaken zijn. (zie ook bij samenwerkende partners). Zij
kijkt dan of wekelijkse behandeling voor de fijne- of voor de grove motoriek nodig is.
Ouders worden hierover natuurlijk altijd geïnformeerd en om toestemming gevraagd.
Nadat de huisarts een verwijsbrief heeft verstrekt, wordt de oefentherapie door de
meeste zorgverzekeringen vergoed. De therapie wordt onder schooltijd op school
verzorgd.
8.2.3 Jeugdsportfonds
Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie
en/of de sportattributen betaalt voor kinderen van 4 t/m 18 jaar uit
gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of
een inkomen hebben onder het sociaal minimum.
Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt
uitgekeerd is €225. Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte
van het uit te keren bedrag. Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan
de vereniging. Een bijdrage wordt alleen betaald indien er voldoende middelen bij
Jeugdsportfonds beschikbaar zijn.
Het Jeugdsportfonds vergoedt alleen contributie van sportverenigingen die zijn
aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF.
Wilt u als ouder/verzorger een aanvraag voor uw kind indienen, neem dan contact op
met onze Lekker Fit! leerkracht Geoffrey van IJperen. Of neem een kijkje op
https://meedoeninrotterdam.nl

8.3 Voeding en gezonde keuzes
Met het Lekker Fit! programma willen wij een
gezonde voedingsstijl stimuleren. Dit Met het Lekker
Fit! programma willen wij een gezonde voedingsstijl
stimuleren. Dit betekent ‘s ochtends thuis ontbijten,
in de ochtendpauze groente of fruit en wat drinken
en om 12:00 uur lunchen. Om 14:15 uur na schooltijd
groente of fruit of een koek. We hebben gemerkt
en onderzoek heeft ook bewezen, dat goed ontbijten
overgewicht tegengaat en de concentratie verhoogt. Na
een goed ontbijt zullen kinderen in de ochtendpauze voldoende
hebben aan een stukje fruit of groente.
Ook stimuleren we de kinderen meer water te drinken. Kinderen drinken veel zoete
dranken. Het helpt wanneer ze in plaats van zoete dranken, gewoon kraanwater gaan
drinken. U hoeft uw kind daarom geen drinken mee te geven, maar het mag natuurlijk
wel. Op onze school stimuleren wij het drinken van gewoon kraanwater. Het is een
gezond alternatief omdat veel kinderen te veel zoete drankjes drinken.
8.3.1 Lekker Fit! Groente en Fruit / Tussendoortje / Pauze snack
In de ochtendpauze wordt er alléén groente en fruit gegeten.
Wij geven de kinderen een vast groente- en fruitmoment op school omdat
•	Uw kinderen zo op een leuke manier samen kennismaken met verschillende groente
en fruit soorten;
• Dit kinderen aanmoedigt hun smaak te ontwikkelen;
•	
Dit helpt uw kinderen in te laten zien waarom gezonde voeding
belangrijk is, nu en later als ze groot zijn;
•	Uit onderzoek is gebleken dat kinderen in Rotterdam vaak te
weinig groente en fruit eten;
•	Kinderen die regelmatig en gezond eten, zich beter kunnen
concentreren en daardoor beter leren in de klas.
Als Lekker Fit! school vinden wij het
belangrijk om hier samen met
u aandacht aan te
besteden.

8.3.2 Lunchen / Overblijven
Wij stellen het op prijs als u een gezonde lunch mee geeft aan uw kinderen. Onder een
gezonde lunch verstaan wij: boterhammen en groente/fruit.
8.3.3 Trakteren
Jarig? Dat wordt natuurlijk op school
gevierd. Op onze school mag de jarige
Lekker Fit! Trakteren. Dat betekent:
één is genoeg en klein is oké!
Een traktatie is een extra tussendoortje.
Het geeft een feestelijk tintje aan het jarig zijn. Hoe iets gepresenteerd wordt, is voor
veel kinderen nog leuker dan de traktatie zelf. Ter inspiratie kun je een kijkje nemen in
de traktatiemap bij Hülya.
8.3.4 Snoep op school
Meebrengen van snoep door kinderen is niet toegestaan. Heeft een kind snoep bij
zich dan wordt het opgeborgen in de schooltas, of mee terug naar huis gegeven. Wij
maken één uitzondering, dat is als zij jarig zijn.

9. Leerplicht en verlof
Wat?
Ziek?

Dokter of
tandarts?

Verlof
aanvragen
(één dag
of aantal
dagen)?

Hoe?

➧

Telefonisch melden bij de conciërge voor 08.30 uur via het
telefoonnummer 010-4165392

➧

Liever na schooltijd, als het echt niet anders kan (specialistische
begeleiding) z.s.m. mondeling melden bij de leerkracht of per
briefje, telefoon of e-mail.

➧

Tijdig (uiterlijk 8 weken van te voren) schriftelijk aanvragen bij
de directeur (formulier verlofaanvraag te verkrijgen bij de directie
of medewerker ouderbetrokkenheid) of te downloaden via
http://www.rotterdam.nl/formulieren:leerplicht.
Het formulier kunt u inleveren bij de directie. Het is aan te
bevelen om eerst bij de directeur na te gaan of uw verzoek
gehonoreerd zal worden, een goed gesprek voorafgaand aan de
aanvraag voorkomt gedoe op een later moment.

De leerplicht geldt voor kinderen vanaf 5
jaar en is landelijk wettelijk geregeld.
De intentie van de wet is de
verantwoordelijkheid bij de ouders te
leggen en niet bij de school. U heeft
namelijk wettelijk de plicht ervoor
te zorgen dat uw kind de school
bezoekt. Daarnaast heeft het kind
het recht onderwijs te ontvangen
dat wordt aangeboden.
Van deze leerplicht kunt u alleen
voor
bepaalde
gewichtige
omstandigheden
ontheffing
krijgen. De directie mag alleen voor
die gewichtige omstandigheden
verlof verlenen met een maximum
van 10 dagen per schooljaar. Graag
willen wij zorgvuldig met onze taak in
deze omgaan en zullen wij volgens de
intentie van de wet handelen. Twijfelt u of uw
verzoek strookt met de leerplichtwet, informeer dan
bij de directie. Een goed gesprek voorkomt een heleboel narigheid. Op het
verlofaanvraagformulier staan de spelregels en voorbeelden.
Wij zijn verplicht (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim te melden. Uit
ervaring weten we, dat de leerplichtambtenaar van ongeoorloofd verzuim
proces verbaal opmaakt, wat kan leiden tot een aanzienlijke boete. Onze
ervaring is dat de afdeling leerplicht van de gemeente streng toeziet
op de naleving van de wet. We gaan er vanuit dat u kennis heeft
genomen van het protocol verzuim dat u bij aanvang van
het schooljaar heeft ontvangen.

10. Privacy
Op De Tuimelaar wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen.
In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de
vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en
van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.
Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie
die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal
leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal
leerlinggegevens. Ons schoolbestuur heeft met leveranciers van onze school strikte
afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt
voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als
ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de
wet. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de
privacyverklaring van ons schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs
Rotterdam) van toepassing. Deze is te raadplegen via de website: www.stichtingboor.nl:
http://boorbestuur.nl/default.asp?page=-Privacy&pid=314 en op de website van onze
school. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

11. Ouderbijdrage op Obs De Tuimelaar
Hoewel het onderwijs in Nederland gratis is, vragen we u toch om op vrijwillige basis het
schoolfonds van € 45,00 per jaar te betalen. Hiervan is € 25,00 voor het schoolreisje en €
20,00 voor activiteiten zoals onder andere het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen enz.
We hopen van harte, dat het gaat lukken om voor alle kinderen het
schoolfonds te betalen. De bovenstaande activiteiten kunnen wij
alleen door laten gaan als wij de ouderbijdrage voor ALLE
kinderen ontvangen. Met WIS Collect kunt u alle betalingen die
u voor uw kind/kinderen aan de school doet regelen en later
terugvinden. Via het e-mailadres dat bij ons in ParnasSys
geregistreerd staat als factuur-adres, ontvangt u een
link naar uw persoonlijke pagina. Op uw persoonlijke
pagina vindt u de facturen voor de bijdrage aan het
Schoolfonds (de bijdrage in de kosten voor overblijven)
en (eventuele andere post.)

U kunt de ouderbijdrage op twee
manieren betalen:
•	direct via iDeal zodra u per e-mail een
uitnodiging ontvangen heeft
Het is vanaf dat moment niet meer
mogelijk om contant te betalen. Meer
informatie over WIS Collect vindt u op
https://wis.nl/ouders

12. De
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad wordt gevormd door personeel en ouders. De omvang is
afhankelijk van het aantal leerlingen. De medezeggenschapsraad spreekt zowel namens
ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene
wat het bestuur en schooldirectie doet. Het doel is dat de leden kunnen meepraten
over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert
een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle
betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop
kunnen reageren. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige
en personele zaken op school en hebben op specifiek punten
advies dan wel instemmingsrecht. De directie draagt zorg voor
een goede informatievoorziening zodat de MR over de juiste
informatie beschikt om advies of instemming te kunnen geven.
De

vergaderingen van de medezeggenschapsraad
openbaar en worden in de nieuwsbrief en op de
website aangekondigd. Op de website
vindt u ook de notulen van de
vergaderingen.

zijn

13. De Ouderraad
De ouderraad is een groep actieve ouders, die samen
met onze medewerker ouderbetrokkenheid Hülya,
zorgen voor het regelen van leuke activiteiten tijdens de
verschillende feesten en activiteiten voor de kinderen
van De Tuimelaar. De ouders zorgen er ook voor dat de
school steeds weer leuk versierd wordt. De ouderraad
doet aan scrummen. Maandelijks komen ze bij elkaar om
via een soort bordsessie de voortgang te bespreken en de
vervolgacties te bespreken. Hierdoor is er voldoende tijd om ook
rustig een kop koffie met elkaar te drinken.
De ouderraad komt daarnaast 1 keer per zes weken bijeen om de activiteiten voor te
bereiden. Daarnaast komen zij met voorstellen omtrent de fotograaf en het schoolreisje.
We zijn natuurlijk ontzettend blij met deze actieve ouders, want samen zorgen we
ervoor dat Obs De Tuimelaar een heel fijne plek is om te zijn.

14. Medewerker ouderbetrokkenheid
Op onze school hebben wij een medewerker ouderbetrokkenheid, Hülya Yurdakul-Gönül.
Op maandag en donderdag van 08.30-9.00 uur bent u van harte welkom in de ouderkamer
voor een kopje koffie of thee. De medewerker ouderbetrokkenheid bevordert het contact
tussen ouders, leerlingen en school door van het geven van informatie, voorlichting en het
ondersteunen van leerkrachten.

15. Medicijngebruik
Gedurende 5 tot 6 uur verblijven kinderen op school. In deze periode kan het voorkomen
dat zij voorgeschreven medicijnen moeten innemen. Ook kan het voorkomen dat kinderen
pijn krijgen die op schijnbaar eenvoudige wijze door (meegebrachte) pijnstillers kan worden
opgelost. Omdat medicijnen soms onverwachte gevolgen met zich kunnen meebrengen,
willen wij daar zeer zorgvuldig mee omgaan. Aan enkele afspraken die tussen ouders en
school gemaakt moeten worden, valt dan niet te ontkomen. Kortweg komt het hierop neer:
de school verstrekt aan kinderen geen medicijnen, tenzij er een getekende verklaring
van ouders en/of behandelend arts ligt. We geven dus ook geen paracetamol als uw kind
plotseling hoofdpijn heeft, indien deze verklaring niet is getekend. Deze verklaring dient
u aan het begin van het schooljaar te ondertekenen. Ouders geven aan kinderen geen
medicijnen mee, mits er overlegd is met de leerkracht en er een verklaring is opgesteld.
Het protocol medicijnen is op onze website te vinden onder praktische info-> downloads.

Samenwerkende partners
16. KindeRdam
Peuterspeelgroep Snorkels

Een speelse voorbereiding op het basisonderwijs,
Peuterspeelgroep Snorkels:
Voor veel peuters is de peuter(speel)groep de plaats waar zij
voor het eerst in een grote groep zijn met andere peuters en
andere volwassenen dan hun ouders. Het is vaak een grote stap: weg uit de veilige
omgeving van thuis. Samen leren spelen, samen leren delen, weerbaar worden,
luisteren, vertellen en liedjes zingen in de kring, knutselen en spelletjes doen. Er is
zoveel te doen en te leren!
Peuteropvang 2 -4 jaar PSG Snorkels
Lengweg 146, 3192 BM Rotterdam-Hoogvliet
KindeRdam biedt ook dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Hele dagopvang voor ouders die werk of studie willen combineren met de zorg
voor hun kinderen.
KDV Druppels
Gebbeweg 16, 3192 GE Rotterdam-Hoogvliet

Op BSO Meeuwenplaat
Freerunnen, dansen, yoga, zingen, bootcampen, animaties maken, toneelspelen …
Je doet het op de BSO Meeuwenplaat. Omdat we kinderen graag een TOFFE TIJD
willen bieden. Een tijd waarin zij op ontdekking kunnen gaan. En ook een tijd
waarin zij hun talenten kunnen ontwikkelen en vrienden kunnen maken. Geen
tijd te verliezen dus …
Tijd voor TOFFE TIJD!
Kinderen zijn van nature heel nieuwsgierig. Daarom
zorgen we elke week voor een gevarieerd
programma boordevol activiteiten.
Daarnaast bieden we regelmatig
een van onze vele

workshops aan. Kunst, Muziek, Toneel, Wetenschap, Technologie of Sport? Kinderen
schrijven zich graag in. Want wie wil er nou niet leren hoe je pizza’s bakt, een auto
uitdeukt, dierenarts wordt, een raket lanceert …

Welkom bij BSO Meeuwenplaat van KindeRdam. Wie gaat ermee op
ontdekkingsreis?
Wil je meer weten of je inschrijven voor de Voorschoolse of Naschoolse opvang? Ga
dan naar www.kinderdam.nl/toffetijd of neem contact op met de afdeling Klantadvies
via 010 - 44 300 36 of klantadvies@kinderdam.nl.

17. K
 inderoefentherapie op
Obs De Tuimelaar
Bij alle kinderen op school wordt er door de leerkrachten
een motorische intake afgenomen. Wanneer een kind
verschillende motorische vaardigheden nog onvoldoende beheerst of wanneer er een
hulpvraag is vanuit de klas, wordt het kind aangemeld bij de kinderoefentherapeut.
De kinderoefentherapie wordt gegeven door een therapeut van iMotoriek, en
wordt gegeven onder schooltijd. Kinderoefentherapie is gericht op de motorische
ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 16 jaar. Denk hierbij aan het evenwicht, de grove
en fijne motoriek en het schrijven. Daarnaast geeft een kinderoefentherapeut gerichte
houdings- en bewegingsadviezen. Kinderoefentherapie wordt volledig vergoed
vanuit de basisverzekering. Hiervoor krijgt u kind eerst een toestemmingsformulier
mee naar huis. Na het geven van deze toestemming kan er een verwijzing bij de
huisarts worden aangevraagd. Indien deze binnen is, zal de kinderoefentherapeut
contact met u opnemen voor het bijwonen van het onderzoek. Na dit onderzoek kan
de kinderoefentherapie starten. Het doel van de behandeling is spelenderwijs het
vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind waarbij het kind
meer vertrouwen en plezier krijgt in het bewegen.
Wilt u meer informatie over kinderoefentherapie of over iMotoriek, dan kunt u dit
vinden op onze website: www.imotoriek.nl. Op De Tuimelaar is kinderoefentherapeute
Jill Damen iedere donderdagochtend aanwezig.

18. Schoolmaatschappelijk werk
Een zorgeloze kindertijd. Dat gunnen we onze kinderen allemaal! Maar helaas kunt u uw
Een zorgeloze kindertijd. Dat gunnen we onze kinderen allemaal! Maar helaas kunt u uw
kind niet altijd voor problemen behoeden. Soms weet u misschien niet eens precies wat
er aan de hand is, maar u ziet wel dat uw kind niet gelukkig is of ander gedrag vertoont
dan u van hem of haar gewend bent. Uiteraard wilt u in zo’n geval graag weten waar uw
kind mee zit en hem of haar helpen hiermee om te gaan. De basisschool is een plek waar
kinderen een groot deel van hun tijd besteden, waardoor de school kan signaleren hoe
het met een kind gaat.
Op De Tuimelaar werkt Myriam Groenewegen als schoolmaatschappelijk werker (SMW) vanuit Enver. Myriam is iedere maandag
op school aanwezig. De directie of internbegeleider kan wanneer u
hulp wenst een aanmelding voor u (en voor uw kind) doen bij Myriam.

Wat kan het Schoolmaatschappelijk werk voor u doen?
Myriam kan met u meedenken, ook als niet duidelijk is wat er bij uw kind speelt of als het
(nog) niet om een groot probleem gaat. Daarnaast kan zij kortdurende hulp (5 gesprekken)
inzetten voor u of uw zoon/dochter om helder te krijgen wat er aan de hand is.
Tijdens een eerste gesprek met het SMW, het intakegesprek, bekijkt de
schoolmaatschappelijk werker samen met u welke stappen het beste genomen kunnen
worden. Vaak volgen er daarna meer gesprekken, met u en/of uw kind. Uiteraard praat de
schoolmaatschappelijk werker nooit alleen met uw kind zonder dat u daar toestemming
voor heeft gegeven. De gesprekken vinden op school plaats. Bij sommige
problemen kan een andere instelling, organisatie of persoon u beter
helpen. In overleg met u wordt dan gekeken waar u het beste naar
verwezen kunt worden en daar kan de schoolmaatschappelijk
werker u ondersteuning bij bieden. Daarnaast werkt de
schoolmaatschappelijk werker nauw samen met de
leerkrachten en de intern begeleider, zodat ook
zij uw kind kunnen helpen of rekening
kunnen houden met bepaalde
omstandigheden.

Om een indruk te geven met welke vragen u het SMW kan benaderen, volgen hier enkele
voorbeelden:
• Uw kind vindt de omgang met anderen niet makkelijk;
• Uw kind is druk, snel afgeleid en heeft daardoor problemen in de klas;
• Uw kind zit niet lekker in z’n vel;
• Er zijn problemen in de thuissituatie;
• Uw kind heeft last van de gevolgen van een scheiding;
• Uw kind heeft te maken met rouw en verlieservaring;
•	U voelt zich onzeker in de opvoeding en wilt daar graag eens met iemand over
praten.
Het SMW is vertrouwelijk en gratis. Het SMW is te bereiken via de intern begeleider
van de school. Myriam zal dan contact met u opnemen.

19. Passend Primair Onderwijs (PPO)
Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk
kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo
kunnen ze meedoen in de samenleving en hebben ze de beste
kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014
krijgen schoolbesturen een zorgplicht. Scholen moeten voor elk
kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat
er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al
zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling), maar ook op een andere school voor
regulier basisonderwijs. De mogelijkheid dat een kind voor de beste ondersteuning
een passende plek vindt op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal (cluster)
onderwijs blijft bestaan. De indicatieprocedures die hiervoor nodig zijn, worden wel
aanzienlijk eenvoudiger gemaakt.
Om het bovenstaande mogelijk te maken gaan de basisscholen beter samen werken. In
het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO) zullen scholen
uit heel Rotterdam en de gemeente Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo
goed mogelijk organiseren. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.
Ouders dienen hun kind op tijd aanmelden zodat school kan kijken of ze aan de
onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet kunnen komen. Dat is nodig omdat
een school 6 weken heeft om een besluit te nemen over de aanmelding en deze
termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden. Mocht school tot de conclusie
komen dat zij niet aan de onderwijsbehoeften van het kind kunnen voldoen dan
moet school, in samenwerking met ouders, een andere school

vinden voor het kind waar wel ze de juiste zorg
en onderwijs kunnen bieden.
Wanneer een kind wordt ingeschreven op
onze school, zullen wij uw kind een passende
onderwijsplek bieden. Alle scholen moeten
in verband hiermee aan een bepaalde vorm
van basisondersteuning voldoen. Deze is
voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de
basisondersteuning kunnen scholen ook extra
vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen
het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Het school-ondersteuningsprofiel
is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website en het
ligt ter inzage bij de directie van de school.
Wanneer een kind op een school wordt aangemeld en duidelijk is dat een kind extra
ondersteuning nodig heeft, zijn de ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie
te melden. Dit geldt overigens ook wanneer sprake is van aanmelding op meerdere
scholen.
Voor kinderen waarvoor bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning wordt
aangevraagd, zal een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden opgesteld. Dit heeft als
doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van een kind zijn en hoe deze zo
optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder
bij betrokken.
Een belangrijk aspect ten aanzien van de invoering van passend onderwijs is het
vergroten van de ouderbetrokkenheid. Ouder(s)/verzorger(s) en de school zijn
samen verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waaronder een kind
zich zo optimaal mogelijk op allerlei gebieden kan ontwikkelen. We
noemen dat educatief partnerschap.
Deze vorm van partnerschap waarbij open en eerlijke
communicatie van groot belang is, start
bij de aanmelding en zal
gedurende de gehele

schoolloopbaan van groot belang zijn. Tijdens het verblijf van uw kind op school
en bij de overgang naar het voortgezet onderwijs wordt u nauw betrokken bij alle
ontwikkelingen die voor/bij uw kind van belang zijn.

De schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit
PPO:
Samira Karrat
T 06-20509118
E s.karrat@pporotterdam.nl

20. H
 et Centrum voor Jeugd en
Gezin nodigt u en uw kind uit
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
zien alle kinderen op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer
uw kind een prik krijgt. We proberen in de toekomst zo veel mogelijk de consultaties
van het CJG op school uit laten voeren, zodat u niet naar het CJG hoeft.

Groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs
te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind
gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek.
Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af.
Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de
jeugdarts met u in gesprek over vragen die
u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de
opvoeding, thuissituatie of gezondheid
van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u
twee vragenlijsten om in te vullen. Deze
worden gebruikt tijdens het gesprek.
Met uw toestemming bespreken we
uw kind voor en worden de eventuele
resultaten van deze afspraak met de
leerkracht gedeeld, omdat we nauw
met de school samenwerken en hij/zij
uw kind dagelijks ziet.

9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen
difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt
van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.

Groep 7: meten, wegen en meer
Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het
CJG gemeten en gewogen. Omdat er veel in deze periode gebeurt, hebben ouders/
verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele
ontwikkeling, omgang met sociale media etc.
De jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een
uitnodiging om bij de afspraak aanwezig te zijn.

De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)
angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! Afhankelijk
van de vraag kan de jeugdverpleegkundige van het CJG ook uitgenodigd worden om
deel te nemen aan het zorgteam van de school.
De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is:
T 010 - 4444609
E n.tumer@cjgrijnmond.nl

Alles onder één dak
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen,
jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden,
opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en
uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning.
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten,
pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond
en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor
opvoedinformatie naar onze website
www.cjghoogvliet.nl.

Schoolvakanties en studiedagen schooljaar 2021-2022
20. Schoolvakanties
Herfstvakantie

Meivakantie

Maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22 oktober 2021

Maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022

Kerstvakantie

Hemelvaart

Vrijdag 24 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022

Voorjaarsvakantie

2e Pinksterdag

Maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022

Maandag 6 juni 2022

Goede vrijdag

Zomervakantie

Vrijdag 15 april 2022

Maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

2e Paasdag
Maandag 18 april 2022

21. Studiedagen
Maandag

29 november

2021

Dinsdag

30 november

2021

Donderdag 23 december

2021

Maandag

14 februari

2022

Woensdag

25 mei

2022

Dinsdag

7 juni

2022

Vrijdag

8 juli

2022

AUGUSTUS 2 02 1
MAANDAG

3

WOENSDAG

4

DONDERDAG

5

VRIJDAG

6

ZATERDAG

ZONDAG

7

8

14

15

21

22

28

29

4

5

WEEK 31

2

DINSDAG
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Zomervakantie

10

Zomervakantie

11

Zomervakantie

12

Zomervakantie

13

WEEK 32

9

Zomervakantie

Zomervakantie

17

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

18

19

20

WEEK 33

16

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

23

24

25

26

27

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

30

31

WEEK 34

Zomervakantie

WEEK 35

1

• Eerste schooldag

• Zwemmen groep 4/5

2

3

SEP TEMBER 2 02 1
MAANDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

31

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

WEEK 35

30

DINSDAG
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• Eerste schooldag

WEEK 36

6

• Start kennismakingsgesprekken t/m 17-09-20

• Zwemmen groep 4/5

• Schoolfotograaf

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

• D aVinci: start thema 1

• 18.30 uur MR-vergadering

• Zwemmen groep 4/5

27

28

29

30

1

2

3

WEEK 37

13

WEEK 39

WEEK 38

• OR bijeenkomst 13.00 uur

OK TOBER 2 02 1
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG
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DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

WEEK 40

WEEK 39

27

• Start Kinderboekenweek
t/m 15 oktober 2021
Thema: Beroepen, worden
wat je wil
• Zwemmen groep 4/5

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

25

26

27

28

29

WEEK 43

WEEK 42

WEEK 41

11

• Week van respect

Divali

30

31

NOVEMBER 2 02 1
MAANDAG

2

• OR bijeenkomst 13.00 uur
• Start gast in de klas t/m
12 november 2021

WOENSDAG

3

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

4

5

6

7

• Zwemmen groep 4/5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

25

26

27

28

4

5

WEEK 46

WEEK 45

WEEK 44

1

DINSDAG
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• Zwemmen groep 4/5

23

24

WEEK 47

22

• 18.30 uur MR-vergadering

• K ijkmiddag Da Vinci
gr. 5 t/m 8

• OR bijeenkomst 13.00 uur

30

Studiedag
Alle leerlingen vrij

Studiedag
Alle leerlingen vrij

1

WEEK 48

29

• Zwemmen groep 4/5

2

3
• Sinterklaasfeest
12:00 uur
Alle leerlingen vrij

DEC EMBER 2 02 1
DINSDAG

29

30

Studiedag
Alle leerlingen vrij

Studiedag
Alle leerlingen vrij

WOENSDAG

1

DONDERDAG

2

VRIJDAG

3

ZATERDAG

ZONDAG

4

5

• Sinterklaasfeest
12:00 uur
Alle leerlingen vrij

• Zwemmen groep 4/5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

• OR bijeenkomst 13.00 uur

• Kerstcrea

• Zwemmen groep 4/5

20

21

22

23

24

25

26

• Kerstdiner

Studiedag
Alle leerlingen vrij

Kerstvakantie

1e Kerstdag

2e Kerstdag

1

2

WEEK 51

WEEK 50

WEEK 49

WEEK 48

MAANDAG
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28

29

30

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

31

WEEK 52

27

Oudjaarsdag
Kerstvakantie

Nieuwjaarsdag

JANUAR I 2 02 2
MAANDAG

DINSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

3

4

5

6

7

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

ZATERDAG

ZONDAG

8

9

WEEK 1

WOENSDAG
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11

12

13

14

15

16

20

21

22

23

27

28

29

30

3

4

5

6

WEEK 2

10

• D aVinci: start thema 2

18

19

WEEK 4

WEEK 3

17

• Zwemmen groep 4/5

• Adviesgesprekken groep 8

• Terra Nova spelen met
ouders en externen

24

25

26

• Start afname IEP toetsen
groep 3 t/m 8
• OR bijeenkomst 13.00 uur

• MR bijeenkomst 18.30 uur

• Zwemmen groep 4/5

WEEK 5

31

1

• Voorleesontbijt

2

FEBRUAR I 2 02 2
DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

• Rapportavond

• K ijkmiddag Da Vinci
gr. 5 t/m 8

5

6

WEEK 6

WEEK 5

MAANDAG
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• Zwemmen groep 4/5

15

Studiedag
Alle leerlingen vrij

• Ouderarena

21

22

WEEK 8

WEEK 7

14

• Start rapportgesprekken

1

2

3

4

WEEK 9

28

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

MA ART 2 02 2
MAANDAG

WOENSDAG

1

2

DONDERDAG

3

VRIJDAG

4

ZATERDAG

ZONDAG

5

6

WEEK 9

28

DINSDAG
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Voorjaarsvakantie

8

Voorjaarsvakantie

9

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

10

11

12

13

17

18

19

20

26

27

2

3

WEEK 10

7

Voorjaarsvakantie

• Zwemmen groep 4/5

15

• D aVinci: start thema 3
• OR bijeenkomst 13.00 uur

• 18.30 uur MR-vergadering

21

22

16

WEEK 11

14

• Pannenkoekdag

24

25

WEEK 12

23

• Open dag

• Zwemmen groep 4/5

WEEK 13

28

• Start week van het geld

29

30

31

1

APRIL 2 02 2
MAANDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

29

30

31

1

2

3

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

WEEK 13

28

DINSDAG
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• Start week van het geld

WEEK 14

4

• OR bijeenkomst 13.00-14.15 uur

12

13

WEEK 15

11

• Zwemmen groep 4/5

21

Goede Vrijdag
Alle leerlingen vrij

18

19

20

22

2e Paasdag
Alle leerlingenen vrij

• Dag tegen het pesten
• Leerlingarena

• Eind toets groep 8
• Zwemmen groep 4/5

• Eind toets groep 8

• Koningsspelen

25

26

27

28

29

Meivakantie

Meivakantie

Koningsdag
Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

WEEK 17

WEEK 16

• Paasontbijt

1e Paasdag

23

24

30

1

MEI 2 02 2
MAANDAG

DINSDAG
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WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

3

4

5

6

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

ZONDAG

7

8

WEEK 18

2

ZATERDAG

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

• OR bijeenkomst 13.00 uur

• 18.30 uur MR-vergadering

• Zwemmen groep 4/5
• Kamp groep 7 en 8

• Kamp groep 7 en 8

• Kamp groep 7 en 8

23

24

25

26

27

28

29

Studiedag
Alle leerlingen vrij

Hemelvaartsdag
Alle leerlingen vrij

Alle leerlingen vrij

4

5

WEEK 21

WEEK 20

WEEK 19

9

• Start afname IEP toetsen
groep 3 t/m 7

31

1

2

3

WEEK 22

30

• Zwemmen groep 4/5

1e Pinksterdag

JUNI 2 02 2
MAANDAG

31

WOENSDAG

1

DONDERDAG

2

VRIJDAG

3

ZATERDAG

4

ZONDAG

5

WEEK 22

30

DINSDAG
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• Zwemmen groep 4/5

7

2e Pinksterdag
Alle leerlingen vrij

Studiedag
Alle leerlingen vrij

13

14

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

WEEK 24

WEEK 23

6

1e Pinksterdag

• Schoolreis groep 1 t/m 6

• Zwemmen groep 4/5

21

22

23

24

25

26

• OR bijeenkomst 13.00 uur

• 18.30 uur MR-vergadering

27

28

29

30

1

2

3

• Start rapportgesprekken

• Rapportavond

• Zwemmen groep 4/5

• K ijkmiddag Da Vinci
gr. 5 t/m 8

WEEK 26

WEEK 25

20

JULI 2 02 2
MAANDAG

28

WOENSDAG

29

WEEK 26

27

DINSDAG

OBS De Tuimelaar | Lengweg 146 | 3192 BM Hoogvliet
T 010-4165392 | E info@bsdetuimelaar.nl | I www.bsdetuimelaar.nl

DONDERDAG

30

VRIJDAG

1

ZATERDAG

2

ZONDAG

3

Vakantie t/m
21 augustus 2021.

• Start rapportgesprekken

5

WEEK 27

4

• Rapportavond

• Afscheidsmusical groep 8

6

• K ijkmiddag Da Vinci
gr. 5 t/m 8

7

• Wendag nieuwe groep
alle leerlingen
• Uitzwaaidag groep 8

8

9

10

16

17

23

24

30

31

Studiedag
Alle kinderen al vrij

12

13

14

15

Begin Zomervakantie
t/m 21-08-2022

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

18

19

20

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

25

26

27

28

29

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

WEEK 28

11

• Zwemmen groep 4/5

22

WEEK 30

WEEK 29

21

Zomervakantie

Een hele fijne vakantie!

Ontwerp verzorgd door: www.schoolkalenderspecialist.nl
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