
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste ouders, kinderen, opa’s en oma’s, 

We nemen afscheid van 2017 en kijken met veel vertrouwen naar 2018! Wij als team kijken 

terug op een mooi en bijzonder jaar. We hebben als team veel met elkaar bereikt, daar zijn 

we trots op! Zo zijn we nu een echte LeerKRACHT-school, is er veel gebeurd op het gebied 

van sociale veiligheid en zien we meer actieve en betrokken kinderen omdat we elke dag 

ons onderwijs een beetje beter proberen te maken! We kijken uit naar 2018, naar ons 

nieuwe mooie gebouw en het feit dat we dan nog beter samen kunnen werken om het 

beste uit kinderen te halen. Maar eerst gaan we even in rust van alle mooie momenten 

genieten! We hopen dat ook u een fijne vakantie heeft en we heten u graag gezond en wel 

weer welkom in 2018! 

 

mede namens het team,   

Sanne Vreugdenhil,  

Directeur De Tuimelaar 
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Welkom 
Naast Ahmed en Givano, die in januari zullen 

starten, zijn voor de vakantie al bij ons op school 

gestart: zus en broer Aaliyah en Alessio, en 

Déyen. We hopen dat jullie je snel thuis zullen 

voelen op De Tuimelaar en een goede start 

toegewenst! 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Verkenning samenwerking Jacobus 

namens de MR 
Vorige week dinsdag en woensdag hebben 

ouderbijeenkomsten plaatsgevonden. Als leden 

van de medezeggenschapsraad zijn wij blij met 

de opkomst van betrokken ouders en 

leerkrachten van beide scholen. Tijdens deze 

bijeenkomst heerste een sfeer van openheid en 

betrokkenheid maar zeker ook een sfeer van 

ongerustheid. Ongerustheid over het feit, hoe 

het verder moet als de Jacobusschool en de 

Tuimelaar een school worden. Hoe blijft de 

identiteit van beide scholen bestaan? Tijdens de 

bijeenkomsten waren een aantal gasten 

aanwezig en een van die gasten was de 

directeur van een samenwerkingsschool. Hij 

kwam met mooie voorbeelden over hoe de 

samenwerking verloopt en hoe er werd 

omgegaan met de identiteit van beide scholen. 

Als lid van de medezeggenschapsraad kunnen 

wij zeggen dat wij blij verrast waren, over de 

verdieping die plaats kan vinden als je met 

elkaar in gesprek gaat met betrekking tot 

bijvoorbeeld het geloof. 

Tijdens de bijeenkomsten konden ook heel veel 

vragen nog niet beantwoord worden, de 

verkenningsfase is gestart en de verdere 

verdieping moet nog plaatsvinden. Hoe het er in 

de praktijk gaat uitzien is nog absoluut niet 

duidelijk. Wat we wel hebben gezien zijn 

leerkrachten die erg positief staan tegenover de 

samenwerking met de andere school en 

daardoor kennis met elkaar kunnen delen, 

elkaar kunnen vervangen bij ziekte, werkdruk 

vermindert kan worden en dat dit alles ten 

goede komt aan het onderwijs voor onze 

kinderen. En goed onderwijs is iets wat we graag 

voor onze kinderen willen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Anil Bechan en Melissa Peterson, ouders van de 

medezeggenschapsraad Jacobusschool 

Ilse van Ballegooij, ouder van de 

medezeggenschapsraad De Tuimelaar 

 

 

 

Informatiebijeenkomsten verkenning 

samenwerking met Jacobus. 

 

De teams van de Jacobus en De Tuimelaar kijken 

terug op twee goed bezochte informatiemomenten 

over de verkenning om samen te gaan met De 

Jacobus. Tijdens de beide momenten zijn we actief 

in gesprek geweest met ouders. We hebben 

‘gemeten’ hoe ouders binnen kwamen en hoe 

ouders weggingen. De meeste ouders kwamen 

vooral met veel vragen en waren niet uitgesproken 

positief of negatief. We hebben alle vragen van 

ouders geïnventariseerd en we hebben gevraagd 

wat zij ons op verschillende thema’s wilden 

meegeven. Ook hebben we een presentatie gegeven 

over waar we nu staan in het proces en hebben we 

visueel in beeld gebracht wat de overeenkomsten op 

beide scholen al zijn.  

De aanwezige ouders hadden vooral veel praktische 

vragen, bijvoorbeeld over hoe zien de klassen er dan 

uit en wie staat er voor de groep van mijn kind? 

Deze vragen kunnen we op dit moment nog niet 

beantwoorden, omdat ze onderdeel zijn van de 

verkenning, maar we begrijpen heel goed dat deze 

vragen voor u als ouder heel belangrijk zijn. We 

nemen die input vanzelfsprekend wel mee en hopen 

u in maart meer antwoorden te geven.  

Aan het einde van de bijeenkomst gingen de meeste 

ouders positiever weg dan ze kwamen. Op 

bijeenkomst 1 gaven 25 van de 30 ouders bij het 

uitchecken aan positief te staan tegenover de 

samenwerking, bij bijeenkomst 2 waren dit 18 van 

de 23 ouders. We denken dat we zo’n 50 % van de 

ouders bereikt hebben. 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

We zoeken nog een paar Campina 

melkdrinkers! 

Jarenlang hebben verschillende kinderen bij ons op 

school schoolmelk gedronken. Vorig schooljaar waren er 

te weinig kinderen die schoolmelk dronken, daarom is 

Campina gestopt met de levering bij ons op school. 

Recent zijn de melkprijzen gedaald. U betaalt per pakje 

melk 0,28 cent. Niet alleen goedkoop, ook nog eens 

lekker gezond, passend bij ons Lekker Fit! Beleid. 

Bij meer dan 10 aanmeldingen kan Campina weer bij ons 

gaan leveren. Heeft u interesse, laat het ons weten door 

een mailtje te sturen naar 

s.vreugdenhil@bsdetuimelaar.nl of loop even bij mij of 

juf Hülya langs! Voor meer informatie: 

https://www.schoolmelk.nl/het-abonnement/. We 

hebben nog net niet genoeg aanmeldingen, dus wie sluit 

aan? Als u het mondeling al aan Hülya had doorgegeven,  

zou u zo vriendelijk willen zijn dit ook per mail aan haar 

bekend te maken: h.yurdakul@bsdetuimelaar.nl.  

 

 

 

 

Renovatie 
We hebben een datum! 15 januari wordt gestart met 

de inrichting van de bouwplaats en de renovatie. In 

negen weken krijgt de eerste vleugel een hele make- 

over. Zowel binnen als buiten, zal het aanzicht volledig 

veranderen!  

Na de vakantie ontvangt u van ons nog een 

uitgebreide brief over waar u vanaf 15 januari het 

schoolplein opkomt, welke ingangen gebruikt zullen 

worden en welke veiligheidsvoorschriften in acht 

genomen moeten worden tijdens de verbouwing. 

 
 

Kerstcreamiddag 

 
 

We kijken weer terug op een zeer geslaagde, 

groepsdoorbroken kerst creamiddag. Juist het door de 

groepen heen, maakt het zo waardevol. Kinderen 

leren elkaar beter kennen en helpen elkaar. Er zijn 

prachtige dingen gemaakt, zoals gevilte kerstlichtjes, 

sterren van strijkkralen en kerstboomdecoraties. Het 

is zo goed bevallen dat de kans dat we vaker 

groepsdoorbroken gaan werken, vrij groot is! 

 

Veel blije gezichten op de Kijkmiddag DaVinci 
Afgelopen 1 december was daar alweer een kijkmiddag. Al 

weken waren de kinderen enthousiast bezig met hun 

werkstukken. In de klassen konden ook ouders veel 

ontdekken. Zo kon er gegeten worden volgens traditionele 

Vikingrecept, waren er ware vulkaanuitbarstingen en waren 

er voor het eerst ook stopmotionfilmpjes gemaakt. Hierin 

viel te ontdekken hoe de verschillende werelddelen in de 

loop der tijd zijn ontstaan en was een vulkaanuitbarsting te 

bewonderen. 
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Groep 3 leert al echt schrijven!  

 
 

 

 

 

 

Sint ook bij de psz De Snorkels op bezoek! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data 
 
Woensdag 10 januari                      Extra moment om schoolfoto’s te kopen 12.00-12.30 in de ouderkamer 
Donderdag 11 januari 2018           Studiemiddag, kinderen om 12.15 vrij 
Donderdag 25 januari 2018           MR-vergadering om 19.00 (Let op: gewijzigde datum) 
  
 

Het ophalen van de kleuters 
Tot de kerstvakantie hebben de beide 

kleutergroepen, naar aanleiding van aanbevelingen 

uit de ouderarena bekeken of het beter werkt om de 

kinderen in de klas op het halen, om zo de veiligheid 

beter te garanderen. De meeste ouders waren 

positief over deze ontwikkeling, ook de leerkrachten, 

omdat zij hierdoor meer effectieve leertijd hebben. 

Echter,  voor een aantal ouders met kleine kinderen 

of zwangere vrouwen is het voor de tijdelijke locatie, 

waar de kleuters op de eerste verdieping zitten een 

hele opgave. Daarom hebben we besloten om deze 

verandering pas in te voeren als de kleutergroepen 

weer op hun eigen vertrouwde plekje zitten op de 

begane grond. 

 

Jumbo Spaaractie 

 
 

Er kon t/m dinsdag 21 november 2017 gespaard 

worden bij de Jumbo Supermarkten. We hebben 

maar liefst ruim 1500 punten gespaard, dat is 15 

keer meer dan vorig jaar! Helaas deden er iets meer 

scholen mee dit jaar, waardoor het totaal te 

besteden bedrag over meer scholen moest worden 

verdeeld. We hebben uiteindelijk 324,82 EUR voor 

de school opgehaald. Hier gaan we mooie materialen 

voor de school voor aanschaffen. Alle ouders en 

kinderen, heel erg bedankt voor het sparen! 

 

 


