
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beste kinderen, ouders en verzorgers, 

Vanaf maandag breekt de herfstvakantie aan! Wat is er hard gewerkt door iedereen en samen al 

veel leuke dingen weer meegemaakt. Veel leesplezier en een hele fijne vakantie! 

 

Team van De Tuimelaar 

 
Kinderboekenweek 
Tijdens de kinderboekenweek hebben leerkrachten voorgelezen 

in verschillende groepen. De kinderen genoten van het bezoek 

en de verhalen in de klas. Met de voorleeswedstrijd waren er 4 

kinderen in de finale gekomen. Allemaal super goed gedaan! 

Yaren is eerste geworden en heeft Escape Game als boek 

uitgekozen. 

 
Groep 1/2C 
Het is herfst in de klas 
 
In groep 1/2c behandelen we het thema: ‘de herfst’.  
 
We hebben samen een thematafel gemaakt.  
Tijdens het buitenspelen hebben we gekeken naar de 
bomen, de bladeren en het weer. We hebben eikels en 
bladeren gezocht voor in de klas. Er worden mooie dieren 
door de kinderen gemaakt zoals: vossen, spinnen en 
lieveheersbeestjes. Er wordt zelfs een paddenstoel door de 
kinderen gemaakt van papier-maché.  
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In het rekenhoek wordt er gewogen met kastanjes en eikels. We zijn de stekels aan het 
tellen van de egel.  
 
Tijdens de woordenschatlessen leren we nieuwe woorden zoals: de wind, waaien, de tocht, 
verkleuren, dor en de eekhoorn. 
 
Groep 1/2B 
We zijn alweer een tijdje bezig met het thema "herfst". En wat hebben 

we al veel geleerd. Hoeveel poten heeft een spin eigenlijk. 

Paddenstoelen mag je echt niet aanraken, maar waarom eigenlijk niet? 

Een egel houdt een winterslaap, maar hoe eet hij dan? In de klas hebben 

we een mooie herfsttafel waar de kinderen zelf spulletjes voor 

meegenomen hebben. Ook hebben we de letter s en p geleerd en het 

cijfer 5. We zijn begonnen met rekenplein waar heel veel leuke en 

leerzame spelletjes gedaan worden.  

 

Groep 5 
Afgelopen weken stond het thema van de kinderboekenweek; gi-ga-

groen! centraal in onze klassen. De nieuwe biebboeken zijn geleverd 

en alle kinderen hebben een nieuw leesboek uit kunnen zoeken. We 

zijn naar de kinderboerderij geweest en zijn de natuur in geweest en 

dingen gezocht om een “wheel of nature “te maken. De kinderen 

hebben zo enthousiast gezocht! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

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 ruud.vanorsouw@bsdetuimelaar.nl, onze 
adjunct directeur Paul van Ulft paul.vanulft@bsdetuimelaar.nl en onze intern begeleidster 
Linda Noordzij linda.noordzij@bsdetuimelaar.nl, als u vragen aan hun heeft. 
 

 
 
 
 

Belangrijke data 
 

Vrijdag 20 oktober   kinderen om 12.00 uit 

Maandag 24 oktober t/m zondag 30 oktober  Herfstvakantie 

Maandag 31 oktober  Start school na de herfstvakantie 

Woensdag 2 november  Zwemmen groep 4/5 

Woensdag 16 november  Zwemmen groep 4/5 

Maandag 21 november  Afname B- toetsen groep 8 t/m 25 november, OR bijeenkomst 

Woensdag 30 november  Zwemmen groep 4/5 
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