
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Hierbij ontvangt u van ons de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een schooljaar waarin wij een 

aantal nieuwe collega’s hebben mogen verwelkomen. Parvati de Fretes heeft onze derde 

kleutergroep. Juf Sita heeft dit jaar groep 4 en Paul van Ulft is onze nieuwe adjunct-directeur. 

Hierdoor hebben wij ook dit jaar weer alle groepen goed kunnen bezetten. 

Juffrouw Heleen heeft een baan op een school die dichter bij haar in de buurt is. Wij hebben daarom 

een nieuwe onderwijsassistent aangenomen. Heleen neemt in een kort schrijven in deze nieuwsbrief 

afscheid en Manon (onze nieuwe onderwijsassistent) stelt zich even voor. Heleen gaat na de 

herfstvakantie beginnen aan haar nieuwe baan. Manon start op maandag 3 oktober. Hierdoor kan 

Heleen haar werkzaamheden goed overdragen.  

De groei van de school zet nog steeds door. Wij horen vooral van de mensen die komen inschrijven 

dat andere ouders onze school adviseren. Wij zijn hier uiteraard heel blij mee. 

Ruud van Orsouw 

 

Even voorstellen 
Mijn naam is Manon en ik ben sinds vorig jaar woonachtig in Rhoon. Na ruim tien jaar 

werkervaring opgedaan te hebben binnen de kinderopvang en op verschillende integraal 

kind centrums, is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik heb onwijs veel zin 

om op jullie school aan de slag te gaan en de kinderen en leerkrachten te 

kunnen ondersteunen. Hopelijk tot gauw!  
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Schoolmaatschappelijk Werk 

Langs deze weg wil ik mij graag voorstellen. 
Ik ben Karin van der Pijl werkzaam bij Enver als Schoolmaatschappelijk 
Werkster. 

Sinds september 2022 ben ik verbonden aan BS De Tuimelaar als 
Schoolmaatschappelijk Werkster. Op donderdag ben ik aanwezig in de 
school. 
 
Leerlingen en/of hun ouders kunnen met mij komen praten. Bijvoorbeeld als u ergens 

tegenaan loopt thuis in de opvoeding of u merkt dat u kind op school ergens mee zit of 

wanneer u andere signalen krijgt waar u zich zorgen over maakt.  

Graag denk ik met u, uw kinderen en met school mee en kan ik (preventieve) gesprekken 

voeren met ouders en kinderen. U kunt hierbij denken aan vragen m.b.t opvoeding, 

(faal)angst, pesten, problemen/vragen rond echtscheiding, opstandig/boos gedrag, rouw 

etc. Voorop staat de ontwikkeling van de leerling en dat de leerling met plezier naar school 

gaat om tot leren te komen 

 

Ik zal op school nauw samenwerken met de intern begeleider en (wanneer het nodig is, met 

toestemming van u als ouders) de verbinding zoeken met bijvoorbeeld het wijkteam, CJG of 

andere externen.  

 

Natuurlijk zijn er nog veel andere voorbeelden te bedenken waarbij het soms prettig is om 

daar even met iemand anders over te praten. U kunt dit aangeven bij de leerkracht, de 

intern begeleider kan u/uw kind namelijk in contact brengen met mij. 

 
Karin van der Pijl 
 

Afscheid 
Beste ouders/verzorgers,  

Via deze weg wil ik vertellen dat ik het werk op OBS De Tuimelaar ga neerleggen. 

Ik heb met veel plezier 2 jaar gewerkt met de leerlingen en het team op OBS De 

Tuimelaar.  

Ik wil u dan ook bedanken voor het vertrouwen dat ik mocht hebben vanuit u om 

te werken met uw zoon/dochter. 

Na de herfstvakantie begin ik op een andere school met werken en zal Manon mijn 

taken overnemen die ik deed binnen de school.   

Groetjes,  

Juf Heleen   

 

http://www.flexusjeugdplein.nl/


 

 
 

 

Groep 1/2C 
Thema: 'Ziek zijn' 

In groep 1/2c hebben we onszelf gemeten, gewogen, gekeken naar gezonde voeding, een 

ogentest gedaan en de doktershoek samen ingericht. De tijd is voorbijgevlogen, nog maar 

een weekje en dan gaan we alweer beginnen aan een nieuw thema. 

Move-a-Head les  

Tijdens de Move-a-Head les kregen de kinderen judo van een ervaren judoleraar. De 

kinderen leerden incasseren, vallen en ook weer opstaan. Elkaar respecteren, 

vertrouwen en zorgen voor elkaars veiligheid. Ze hebben het FAN-TAS-TISCH gedaan! 

 
Groep 4 
De kinderen van groep 4 hebben al veel geleerd in een korte tijd.  Met Taal zijn we bezig om 

werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en lidwoorden te herkennen in een zin.                

Bij Spelling is het nog lastig om onderscheid te maken tussen de lange klanken (aa, ee, oo, 

uu), korte klanken (a,e,o,i,u) en twee -teken klanken (ie,oe,ui,eu,ij,ei,ou,au) hier gaan we 

nog mee oefenen. Voor rekenen kunnen ze getallen plaatsen op de 100 lijn. Tientallen en 

splitsen kunnen ze bijna foutloos maken.  

 

 

 

Kinderboekenweek 
De ouderraad is druk bezig met het versieren van de school voor de Kinderboekenweek die 

6 oktober gaat starten, het thema is GI-GA-GROEN!  

 

 



 

 
 

 
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 Michelle van der Meer paul.vanulft@bsdetuimelaar.nl en onze intern 
begeleidster Linda Noordzij linda.noordzij@bsdetuimelaar.nl, als u vragen aan hun heeft. 
 

 
 
 
 

Belangrijke data 
 

Woensdag 5 oktober Start Kinderboekenweek Gi-ga-groen, Zwemmen groep 4 en 5 

Woensdag 19 oktober  Zwemmen groep 4 en 5 

Donderdag 20 oktober Ouderarena  

Vrijdag 21 oktober Studiemiddag alle leerlingen vanaf 12.00 vrij 

Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober Herfstvakantie 

Maandag 31 oktober Alle leerlingen weer naar school  
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