
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste ouders, 

Wanneer ik terugkijk naar het jaar 2022 merk ik dat dit jaar vooral mooie herinneringen op 

heeft geleverd. 

Het jaar begon lastig met de naweeën van Corona, maar de invloed hiervan werd gelukkig 

steeds kleiner waardoor we weer gewoon les konden gaan geven en alle activiteiten op een 

normale manier door konden laten gaan zoals een geslaagd kamp voor groep 7 en 8, de 

Koningsspelen, de schoolreis en niet te vergeten het kerstdiner. 

Een ander heel mooi resultaat was dat u en uw kinderen ons een heel mooi cijfer gaven bij 

de tevredenheidspeilingen. Doordat u als ouder tevreden bent en dit vertelt aan anderen 

krijgen wij veel inschrijvingen waardoor de school in de afgelopen twee jaar gegroeid is naar 

ruim 200 kinderen. 

We hebben dit jaar afscheid genomen van een aantal leerkrachten, omdat zij ervoor 

gekozen hebben om hun carrière op een andere plek te vervolgen. Gelukkig konden wij snel 

vervangers voor hen vinden. Iets wat in deze tijd best wel speciaal is met de krapte op de 

arbeidsmarkt en het grote aantal vacatures. 

Al met al mooie zaken en gebeurtenissen om op terug te kijken. 

Ik hoop daarom ook dat 2023 ons net zoveel goeds zal brengen als het afgelopen jaar. 

 Ik wens u namens alle collega’s van de Tuimelaar 
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Groep 1/2A 
En zo zijn we alweer aangekomen bij de laatste loodjes van 2022. 

De afgelopen periode hebben we veel feest gevierd, sinterklaas en zijn pieten hebben onze school 

gelukkig weer gevonden en hebben we de verjaardagen van kinderen gevierd. 

We zijn nog niet klaar met feesten want, ons kerstdiner kan dit jaar gelukkig weer in de avond en alle 

lekkere gerechten worden al opgeschreven. 

De klas is prachtig versierd, we hebben kerstkaarten gemaakt en geschreven, de kinderen werken 

met een echt kerstdorp en hebben we een restaurant in de klas. Ook hebben we weer een judoles 

gehad, wat is het leuk om te zien dat de kinderen hier zoveel van oppikken. Rest ons alleen nog om 

iedereen een prachtige kerst te wensen en een heel gelukkig gezond nieuwjaar! 

 

Schoollunch 

Niet alle kinderen komen met een gevulde buik naar school. Het leven is in korte tijd veel 

duurder geworden. Daarom heeft de overheid een subsidie beschikbaar gesteld om te 

zorgen dat niemand zonder eten op school zit. Enkele ouders bij ons op school zijn het 

initiatief gestart om ook bij ons een schoollunch te organiseren. Hier zijn we nu al enkele 

weken mee bezig. 

In de hal staat een Boterhamsters koelkast. De Boterhamsters komen dagelijks de koelkast 

bevoorraden. De boterhammen zijn gezond belegd.    

Wat fijn is dat alle overgebleven boterhammen worden gebracht naar de 

Crisiscateringwinkel in Crooswijk om verspilling te voorkomen. De bezorging van de 

boterhammen op school vindt plaats tijdens een rijles van Rijless is More, waar vrijwilligers van 

hotspot hutspot betaalbare rijlessen krijgen terwijl ze werk voor de boterhamsters 

uitvoeren.  Daardoor worden de boterhammen bezorg met een dubbel doel, dat is beter voor het 

milieu. 

Een speciale dank gaat uit naar de ouders die dagelijks de lunch verspreiden onder de 

groepen. Dank jullie wel.  

Eind januari eindigt de proef. Samen 

met het team en de initiatief nemende 

ouders zullen we dan kijken of en in 

welke vorm we verder gaan. 

 

 
 

https://rikxplatform.nl/project/14


 

 
 

 
 
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 

 

Maandag 9 januari  Start school  

Dinsdag 11 januari  Zwemmen groep 4/5 

Maandag 16 januari  t/m 20 januari Adviesgesprekken groep 8 

Maandag 23 januari Start afname Iep toetsen 

Dinsdag 24 januari  MR vergadering 

Woensdag 25 januari Voorleesontbijt, zwemmen groep 4/5 
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In deze tijden is het bekend dat steeds meer mensen moeite hebben 
om rond te komen. Er zijn kinderen die niet kunnen trakteren als ze jarig zijn, soms zonder 
ontbijt naar school komen of waarvan de ouders geen nieuwe kleren voor ze kunnen kopen. 
Ook steeds meer werkenden ouders kunnen soms lastig rondkomen in deze dure tijd.  
 
Hieronder staan allerlei initiatieven die u mogelijk hierbij kunnen helpen: 

1. Gratis ov Gratis OV voor kinderen (4 tot 12 jaar) | Rotterdam.nl:   
Voor alle kinderen woonachtig in de gemeente Rotterdam tussen de 4 en 12 jaar oud - met een  
persoonlijke OV chipkaart kunnen kinderen gratis reizen met het openbaar vervoer.  

2. Jeugdtegoed Aanvragen - jeugdtegoed:  
Voor Rotterdamse gezinnen met een laag inkomen. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar krijgen € 
275,- en kinderen van 12 tot en met 17 jaar oud krijgen € 500,-. Het tegoed wordt op de 
Rotterdampas van uw kind gezet. Uw kind kan het tegoed uitgeven bij de aangesloten winkels 
en in het openbaar vervoer.  
3. Jeugdsportfonds, hiervoor kunt u bij meester Maikel terecht:  

Wil uw kind graag op voetbal      , muziekles        , dansles      , kickboksen       , turnen        of judo, 
maar is er thuis te weinig geld? Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/lesgeld en 
eventueel spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. Let op: Er is 
sprake van maatwerk. Er was een inkomensgrens, maar door de inflatie kijken we graag mee of 
u hiervoor in aanmerking komt.  

4. Stichting Meedoen Nu aanvragen - Meedoen in Rotterdam:  
Voor kinderen van ouders, die minder dan 1.600,- euro netto voor alleenstaande ouders en € 
1.800,- voor twee-ouder gezinnen verdienen, vergoedt stichting Meedoen zwemles, een 
chromebook, Squla lidmaatschap, fiets, verjaardag, sport, cultuur etc.  

5. Individuele inkomenstoeslag Individuele inkomenstoeslag (IIT) | Rotterdam.nl:  
Heeft u al lang een laag inkomen? En kunt u dit inkomen niet verhogen? Mogelijk heeft u dan 
recht op € 120 individuele inkomenstoeslag. U mag 1 keer per 12 maanden de toeslag 
aanvragen.  

6. Stichting Jarige Job Stichting Jarige Job - Stichting Jarige Job:  
Stichting Jarige Job helpt kinderen en gezinnen door het geven van een verjaardagsbox. Hierin 
zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school!  

7. Viktor Vitamientje Aanmelden - Viktor Vitamientje:  
Viktor Vitamientje helpt ouders in geldnood door hen wekelijks te voorzien van groente en fruit.  

8. Kledingbank Home - Kledingbank Rotterdam (kledingbank-rotterdam.nl):  
In en rond Rotterdam leven mensen die (tijdelijk) over onvoldoende financiële middelen om 
zichzelf en hun kinderen te kleden. Bij de Kledingbank zamelen ze kleding in om gratis te 
verstrekken aan gezinnen die dit nodig hebben. Aanmelden gaat via een verwijsbrief (van een 
maatschappelijk werker)  

9. Voedselbank Voedselbank in de buurt - welkom in jouw gemeente 
(voedselbankennederland.nl): Voedselbanken helpen gezinnen door wekelijks 
voedselpakketten te verzorgen. Let op: aanvragen kan niet zelf. Hier heb je een hulpverlener 
voor nodig. Verdien je hier net teveel voor? De Blije Gift ondersteunt maandelijks 
gezinnen/alleenstaanden die NIET in aanmerking komen voor een wekelijks pakket via de 
Voedselbank door het geven van levensmiddelenbonnen.  
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10. Energietoeslag Energietoeslag | Rotterdam.nl:  
De uitkering van de energietoeslag is belastingvrij. Dat betekent dat het bedrag geen gevolgen 
heeft voor andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld je huurtoeslag of de 
kinderopvangtoeslag. Verdient u als alleenstaande minder dan 1.455 euro netto of € 2.075 als 
samenwonenden? Dan heeft u mogelijk recht hierop.  
 
Wanneer u hier vragen over heeft, kan u contact opnemen met schoolmaatschappelijk werk 

(Karin.vanderpijl@stichtingboor.nl), de vraagwijzer, maar mogelijk dat mensen uit uw netwerk 

(familie, vrienden, buren) u ook kunnen ondersteunen.  

 

 

Schoolmaatschappelijk werk (bron SMWRR 

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/energietoeslag/
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