
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
We zijn weer begonnen 

U zult ongetwijfeld hebben gemerkt dat onze school zwaar getroffen is door de Coronagolf. Er 

hebben een aantal groepen in quarantaine gezeten omdat er meer dan drie kinderen besmet waren. 

Wij zijn erg blij dat de ouders zo flexibel waren en begrip hadden voor de situatie waarin de school 

verkeerde. Hiervoor willen wij jullie bedanken en een enorm compliment maken. 

Afgelopen week kwam het bericht dat de scholen andere maatregelen mochten treffen. Hierdoor 

kunnen gelukkig weer veel kinderen naar school. Nog niet alle kinderen zijn er. We kunnen begrijpen 

dat ouders hun kinderen thuishouden wanneer er iemand binnen het gezin Corona heeft. 

Eigenlijk zouden wij in deze week begonnen zijn met de IEP-toets. Omdat veel kinderen thuis zijn 

geweest vinden wij het op het ogenblijk niet goed om deze nu al af te nemen. Wij hebben daarom 

besloten om de komende twee weken geen toetsen af te nemen maar “gewoon” les te geven. We 

starten met de toetsen op 15 februari. We zijn dan klaar voor de voorjaarsvakantie. 

We zullen ook het meegeven van de rapporten en de bespreking hiervan uitstellen. 

Wij brengen u zo spoedig mogelijk op de hoogte van de data waarop wij dit zullen organiseren. 

Voor nu kunnen wij alleen maar zeggen “blijf gezond”. 

 

Ruud en Michelle 
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Het RID, ook op De Tuimelaar 

Leerlingen verdienen alle kansen om zich maximaal te ontwikkelen. Dit 
begint met een krachtige taal- en rekenontwikkeling voor ieder kind.  Met 
ruim 30 jaar kennis en ervaring op het gebied van taal en rekenen zet het RID zich in om het onderwijs 
te ondersteunen en te versterken. Zo begeleiden wij dagelijks kinderen met dyslexie en dyscalculie en 
helpen wij hen zelfvertrouwen in lezen en rekenen terug te krijgen. Naast de dyslexie-en 
dyscalculiezorg bieden wij:  

- RT binnen scholen aan leerlingen die extra begeleiding kunnen gebruiken op het 

gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spellen of rekenen.  

- Kosmos Klikker: een serious game voor beginnende lezers waarmee zij spelenderwijs 
de letter-klankkoppelingen uit onze taal leren en hiermee een basis leggen voor 
vloeiend en goed leren lezen.  

- Een cursusaanbod die scholen helpt professionaliseren op het gebied van taal en 

rekenen.  

Het team van het RID bestaat uit psychologen, orthopedagogen en dyslexie- en 

dyscalculiespecialisten. Zij hebben allen de juiste kwalificaties.  

Behandeling dyslexie op school 

Door het RID dichtbij de kinderen te brengen hoeven zij niet veel lessen te missen, zijn ze in een 
vertrouwde omgeving en is de reistijd korter. Wij kiezen bewust voor behandeling in een eigen ruimte 
omdat dit de benodigde rust biedt voor een kind. 

 
Onze behandeling biedt:    

 Persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind.  
 Veel structuur om de basis voor kinderen te verstevigen.  
 Optimale samenwerking met ouders en school. 

 

Het RID hecht veel belang aan een goede aansluiting van onze behandeling op de 

diagnostiek. Wij maken hierbij gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten.  

Onze locaties  

Het RID heeft meer dan 250 behandellocaties, verspreid over Nederland en altijd 
dichtbij of in uw gemeente. Op onze website www.rid.nl vindt u per locatie de 
contactgegevens en meer (actuele) informatie. Tevens kunt u uw kind hier aanmelden 
voor een onderzoek, behandeling of cursus. Ook vindt u hier meer  informatie over 
vergoedingen en kosten. 

 

 

 

 

 

http://www.rid.nl/


 

 
 

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, onze adjunct directeur 
Michelle van der Meer m.vandermeer@bsdetuimelaar.nl en onze intern begeleidster Linda 
Noordzij l.noordzij@bsdetuimelaar.nl, als u vragen aan hun heeft. 
 

 

 

Belangrijke data 
 

Woensdag 9 februari Zwemmen groep 4/5 

Maandag 14 februari Studiedag, alle kinderen vrij  

Maandag 28 februari t/m 6 maart Voorjaarsvakantie 

Maandag 7 maart Alle kinderen weer naar school 
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