
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Groep 1/2A 
Wat hebben we de afgelopen tijd hard gewerkt. Zo hebben we de cijfers 7,8,9 en 10 geleerd, hebben 

we ook een aantal letters geleerd en hebben een aantal kinderen hun strik diploma gehaald, echt 

superknap! Hebben jullie gezien hoe gezellig ons lokaal is geworden. We hebben een echte inpak 

hoek waar de kinderen de Sint kunnen helpen met inpakken. Alle kinderen hebben inmiddels hun 

verlanglijstje gemaakt. We hopen maar dat de Sint onze school een bezoekje brengt.  

We hebben ook een aantal gastlessen gehad, er is iemand van lekker fit geweest, hebben we judoles 

van move a head gehad, en is er een dansjuf geweest. Kortom we hebben weer een heleboel 

geleerd en veel plezier gehad met elkaar. Ook mogen we nog een aantal nieuwe kinderen 

verwelkomen. Kimi, Selinay en Semmy welkom in klas 1/2a we hopen dat jullie heel veel (leer) 

plezier mogen hebben op onze school.  

 

Groep 1/2C 
Sinterklaas  
We hebben de afgelopen week heel hard gewerkt! We hebben met kruidnoten en chocolademunten 
geteld, woorden van Sinterklaas nageschreven, cadeaus ingepakt, boten in elkaar gezet en een open 
haard voor in de huishoek gemaakt.  
 
Move-a-Head  
Tijdens de Move-a-Head les leerden we wat een goede luisterhouding is. Een goede luisterhouding 
leren we door de stappen van “Geef me de vijf!” 
 
1. Goed en stil zitten  
2. Handen zijn stil 
3. Ogen naar de juf (aankijken) 
4. Oren luisteren  
5. Mond op slot   
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Lekker Fit! Op school  
Met Lekker Fit leren kinderen wat gezond eten is en waarom het belangrijk 
is om gezonde keuzes te maken. 
 
De kinderen hebben tijdens de Lekker Fit les geleerd wat gezonde voeding is 
door verschillende groente en fruit met hun ogen dicht te proeven, ruiken 
en voelen. We zijn er ook achter gekomen dat niet iedereen dezelfde smaak 
heeft. Wat de een lekker vindt, vindt de ander misschien niet zo lekker! 
Smaken verschillen… 
 
Dansvoorstelling ‘Bashi het witte olifantje’  
Er kwam een dansleraar van Cultuurtraject Rotterdam in de klas. De kinderen leerde 
dansbewegingen maken tijdens de bewegingsles n.a.v. het prentenboek ‘Bashi het witte olifantje’. 
Het verhaal speelt zich af in de jungle, waar verschillende soorten dieren en kleuren zijn. 
 

Groep 7 en 8 
Afgelopen vrijdag zijn groep 7 en 8 gaan schaatsten bij de schaatsbaan in Rotterdam. Voor een 

aantal kinderen was het de allereerste keer schaatsen, dus dat was best spannend. Het ging voor 

veel kinderen met vallen en opstaan, maar uiteindelijk is het iedereen gelukt om te gaan schaatsen! 

Er werden zelfs wedstrijdjes en dansjes gedaan op het ijs! U hoort het al: de kinderen (en meester en 

juffen) hebben een heerlijke middag gehad op het ijs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Belangrijke data 
 

Maandag 5 december   Sinterklaasfeest en kinderen om 12.00 uit 

Dinsdag 6 december     School start om 9.30 

Vrijdag 9 december      Kijkmiddag Da Vinci groep 4 t/m 8 

Dinsdag 13 december   Kerstcrea op school 

Woensdag 14 december  Zwemmen groep 4/5 

Maandag 19 december  OR bijeenkomst 8.30 

Donderdag 22 december  Kinderen 12.00 uit, Kerstdiner 17.00-19.00 

Vrijdag 23 december     Studiedag alle kinderen vrij 

Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari  Kerstvakantie 

Maandag 9 januari start school 

 

 


