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Beste ouders, kinderen, opa’s en oma’s,
We zijn er weer! We hebben er al weer een week opzitten. De groepen zijn goed gestart!
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en dat de kinderen zin hadden om
weer te beginnen. Dit schooljaar belooft een mooi jaar te worden. De renovatie gaat
eindelijk van start. Aan het einde van het schooljaar hopen we het nieuwe gebouw
feestelijk te kunnen openen. Maar ook op het gebied van het continue verbeteren van ons
onderwijs staan er mooie dingen op het programma. In ons nieuwe jaarplan, dat op onze
nieuwe website te vinden is, kunt u lezen wat er allemaal staat te gebeuren. Zo gaan we
jaar twee in van leerKRACHT, werken we verder aan de implementatie van DaVinci en
starten we met Leren Zichtbaar Maken. Daarover in de volgende nieuwsbrief meer!
mede namens het team,
Sanne Vreugdenhil,
Directeur De Tuimelaar

Welkom
We hebben deze week ook een paar nieuwe
leerlingen ingeschreven. Zij zijn al gestart, of
starten volgende week: Shahed, Kenjiro,
Shairyson en Jade

We hopen dat jullie je snel thuis voelen op De
Tuimelaar!

Na

het

zuur

komt

het

zoet!

Tijdens de vakantie hebben veel van ons hard
doorgewerkt om er voor te zorgen dat de kinderen op 22
augustus weer konden starten. De tijdelijke locatie aan de
Lampreistraat, ziet er keurig uit. Nadat we twee dagen
hebben lopen sjouwen en er onze eerste training al weer
op hadden zitten, hebben we op 18 augustus ons jaarlijkse
teamuitje beleefd! En een beleving was het: scootmobiel
rijden en een wc-pottenrace, met als afsluiting een BBQ.
We zijn klaar om er weer tegenaan te gaan!

Ouderavond Renovatie, u komt toch
ook?
Dit jaar wordt de school dan eindelijk verbouwd.
Graag geven wij op de ouderavond van 29 augustus
aanstaande
inzicht
in
de
verbouwen
onderhoudswerkzaamheden en geven we inzicht in
hoe we de school veilig houden tijdens verbouwing. U
heeft hiervoor op donderdag 24 augustus een
uitnodiging
voor
ontvangen.

Nieuwe groepen

zijn

goed

gestart

De nieuwe groepen, groep 4/5 en 5/6 die in de
nieuwe samenstelling zijn gestart, zijn goed
begonnen. In de eerste weken is er extra aandacht
voor groepsvormende activiteiten, zodat de kinderen
elkaar beter leren kennen!

Met deze verbeteringen krijgt de school straks ook
een heel nieuw uiterlijk, doordat de bestaande
gevelkozijnen met een nieuwe gevelbekleding
worden afgewerkt. De kozijnen worden voorzien van
dubbel glas, ventilatieroosters en nieuwe klepramen
die eenvoudig bedienbaar zijn. Alle kozijnen op de
zonzijde worden voorzien van een uitval
zonnescherm.
Met de interne verbouwing wordt straks de
peuterspeelzaal in de school gehuisvest. De kleine hal
bij de directiekamer wordt uitgebreid tot een grote
ouderkamer met daarin de centrale keuken. Er komen
nieuwe kantoren voor maatschappelijk werk, interne
begeleiding en de conciërge. Het directiekantoor
wordt gedraaid zodat deze toegankelijker en
zichtbaarder wordt. We willen u graag het gevoel
geven dat u welkom bent!
Nieuwsgierig geworden naar de overige aanpassingen
en veranderingen? We zien u graag op 29 augustus
om 19.00 uur.

Oproep pleinwacht ouders!
We zijn nog op zoek naar een paar nieuwe ouders
die ons willen helpen als pleinwacht, als
oproepkracht en tijdens de wintermaanden. Heeft u
ergens een uurtje over? U zou ons er enorm mee
helpen! Voor meer informatie kunt u zicht richten
tot juf Hülya.

Groep 3 start buiten!
Na zo’n fijne kleuterperiode is groep 3 altijd even wennen.
De kinderen moeten vaak meer en langer op een stoel
zitten. We willen graag dat de kinderen ook in groep 3 nog
spelend leren. We weten dat dat bewegend rekenen en
rekenen met concreet en levend materiaal, kinderen helpt
betere rekenaars te worden, daarom zie je kinderen vaker
buiten. Op de foto staan de kinderen van lang naar groot,
en ga staan op het cijfer wat de juf noemt!

Offerfeest

Aankondiging:

Jumbo

Spaaractie

Van woensdag 4 oktober t/m dinsdag 21 november
2017 kan er bij Jumbo Supermarkten in onze
regio gespaard worden voor uw basisschool! Samen
met familie en vrienden kunnen we sparen voor
spel- en leermaterialen voor De Tuimelaar.
Tijdens de actieperiode ontvangt u van Jumbo bij
elke besteding van € 10,- een schoolpunt met een
code.
Op de website jumbosparenvoorjeschool.nl kun je
die heel eenvoudig toewijzen aan onze basisschool.
Hoe meer punten we met elkaar verzamelen, hoe
meer we kunnen besteden aan spel- en
leermaterialen. Vorig jaar hebben we een mooie
knexset en een basketbal kunnen aanschaffen. U
spaart toch ook mee?

1 september is het offerfeest. U hoeft hiervoor geen
verlofformulier in te vullen. U kunt bij de
groepsleerkracht aangegeven dat u verlof wilt
opnemen om het offerfeest te vieren. Wij registeren
dit als verlof i.v.m. vieringen. We wensen u een
mooie viering toe!

Nieuw protocol Medicijnvertrekking
Als bijlage bij deze nieuwsbrief is ons nieuwe
protocol medicijnverstrekking toegevoegd. Lees
het alstublieft even goed door, dat voorkomt
verrassingen achteraf. U kunt dit protocol ook
op
de
nieuwe
website
vinden.
Het belangrijkste om voor u als ouder te weten
is, dat wij zonder uw schriftelijke toestemming
geen medicijnen mogen toedienen. Dus ook
geen paracetamolletje. Voor vragen kunt u altijd
even langslopen!

Welkom voelen!
We willen graag dat u zich welkom voelt en dat u
met uw vragen ergens terecht kan. Het eerste
aanspreekpunt van de school is juf Hülya, onze
medewerker ouderbetrokkenheid.
Zoals velen van jullie al hebben gezien, loopt Juf
Hülya maandag, dinsdag en donderdagochtend op
het plein en staat zij niet meer bij de deur. Zo heeft
U de gelegenheid haar direct aan te spreken over
onderwerpen waar U nog behoefte aan heeft.
Natuurlijk bent U ook van harte welkom op de
koffieochtenden,
die
ieder
dinsdag
en
donderdagochtend plaatsvinden in de ouderkamer.

Belangrijke data
Dinsdag 29 augustus
Donderdag 7 september
Dinsdag 5 september
Maandag 18 september
Dinsdag 26 september

Ouderavond Renovatie met Architect en aannemer aanvang 19.00 uur
Ouderbijeenkomst “Dit ben ik” 09.00-11.00 uur (i.p.v. 4 september)
Koken met ouders 09.00-11.30 uur
Studiedag voor de leerkrachten, alle kinderen vrij!
MR-vergadering aanvang 19.00 uur

