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Beste ouders, kinderen, opa’s en oma’s,
Ja!!! de fijne decembermaand staat voor de deur, een gezellig drukke, maar heerlijke tijd.
De kinderen genieten intens van alle extra leuke dingen op school. Zo was daar maandag
direct al rommelpiet. Alle voorbereidingen voor het bezoek van de Sint aan de Tuimelaar
zijn in volle voorbereiding. Ook heeft de bovenbouw er al een bezoekje aan de schaatsbaan
opzitten.
Ook op het gebied van de onderwijsontwikkelingen hebben we niet stil gezeten. Daarover
in deze nieuwsbrief weer veel informatie. We wensen ook u alvast een mooie tijd toe en
hopen u allemaal tijdens de kerstborrel te mogen ontmoeten om samen terug- en vooruit te
blikken!
mede namens het team,
Sanne Vreugdenhil,
Directeur De Tuimelaar
Welkom
Na de kerstvakantie zullen in ieder geval Ahmed
en Givano bij ons op school starten. We hopen
dat jullie je snel thuis zullen voelen op De
Tuimelaar en een goede start toegewenst!

Rekenen met kruidnoten
Kruidnoten zijn niet alleen heel erg lekker, je kan er
ook heel fijn mee rekenen. Gisteren hebben de
kinderen gewerkt met de kruidnoten, dat is niet
alleen heel gezellig, dat is ook nog eens heel
leerzaam. Door met concreet materiaal te werken,
krijgen de kinderen veel makkelijker getalinzicht, en
wordt aanvullen tot 10 ineens een stuk visueler en
dus leerzaam. Dit kinderen hebben er van ‘genoten’

Ouderbijdrage
Fijn dat al veel ouders het schoolgeld hebben
betaald. We hebben alleen nog lang niet al het
schoolgeld binnengekregen. Helpt u ons ook dit
jaar weer door op tijd te betalen, zodat we weten
welke uitgaven we voor leuke activiteiten voor
kinderen kunnen doen!

Leren Zichtbaar Maken

In ons jaarplan staat dat we meer eigenaarschap
bij kinderen willen creëren. Dit, zodat onze
leerlingen dan beter weten waarom ze iets
leren, maar ook omdat kinderen dan inzicht
krijgen in wat zij al heel goed kunnen en waar ze
nog even de tanden in moeten zetten. Er zijn al
weer mooie nieuwe ontwikkelingen in
verschillende groepen. Zo werken ze in de
kleutergroepen al met succescriteria. Kleuters
weten dan waaraan een werkje moet voldoen
en kunnen dit zelf ‘nakijken.’ En in groep 3 leren
kinderen nadenken over of ze het al zelf kunnen
en welke hulp zij nodig hebben of dat zij het al
aan een medeleerling kunnen uitleggen.
Op 28 november, gaan we hier weer verder op
studeren en zijn de kinderen ’s middags lekker
vrij.

Lekker Fit!

Sportwijs in Hoogvliet?

Aankondiging: de Lunchpolitie
Binnenkort komt de lunchpolitie weer langs. We
hopen veel gezonde broodtrommels tegen te
komen!
Voor
inspiratie:
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-enik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
Dat gezonde traktaties ook heel leuk kunnen zijn
bewees Valentina deze week. Met een vrolijke
vruchtencoctail maakte zij goede sier! Niet alleen
heel erg gezond, ook nog eens heel erg lekker!

Wilt u uw kind graag laten sporten in Rotterdam? Bekijk
dan het overzicht met alle sportaanbieders en zoek jouw
sport op de volgende website. Hier leest u alles over
sporten en bewegen in Rotterdam en ook Hoogvliet.
www.rotterdamsport.nl

Davinci, thema Vulkanen
De voorbereidingen voor de kijkmiddag zijn al weer in volle
gang. Deze periode is er in verschillende klassen ook
gewerkt met een ‘denkraam’ om meer verdieping in de
thema’s te krijgen. Zo leren kinderen verbanden en de
samenhang zien. Het mooie aan de methode DaVinci is dat
de kinderen in samenhang leren over de geschiedenis,
biologie en aardrijkskunde. Ook wordt er deze periode een
stukje techniek aan toegevoegd. Wat dat is, dat blijft nog
even geheim, maar zult u vast ontdekken tijdens de
kijkmiddag. U komt toch ook op vrijdag 1 december?

Schaatspret
Vorige week was er weer flink wat schaatspret.
Groep 5-6 en Groep 7-8 gingen schaatsen op
Schaatsbaan Rotterdam.
Waar de leerlingen in het begin nogal wankel op de
schaatsen stonden, kregen steeds meer leerlingen
de slag te pakken. Er waren kinderen die gingen
racen en er waren ware ijsprinsessen aan het
dansen op de schaats. We kijken terug op een
geslaagd uitje.

Oproep: Gezocht pleinwachtouders!
We zijn nog steeds 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.

Eerste ouderarena groot succes!
Afgelopen donderdag 2 november vond de eerste
ouderarena plaats. Er waren in totaal 7 ouders
aanwezig. De bijeenkomst geleid door Ilse van
Ballegooij, ouder en voorzitter van de MR. Het team
van De Tuimelaar en de aanwezige ouders kijken terug
op een prettige bijeenkomst. Van te voren vonden
sommige ouders het best spannend, van wat wordt er
precies van me verwacht? Er stond gelukkig al snel een
geanimeerd gesprek tussen de ouders. De ouders
spraken over de thema’s sociale veiligheid en
vertrouwen in de school.
Sociale
veiligheid
Ouders verstaan onder sociale veiligheid: dat een kind
zich veilig voelt, dat het zich thuis voelt. Ouders gaven
aan niet altijd precies te weten wat er op school werd
gedaan aan pesten. Eén ouder heeft van haar kind
gehoord dat er aandacht voor is in de klas;
dit geeft haar
veel vertrouwen. De
aanwezige
ouders waren van mening dat het in de basis wel goed
zit met de veiligheid, hun kinderen gaan met plezier
naar school, maar dat de school meer kan laten zien
wat zij doet om pesten te voorkomen. De aanwezige
ouders geven ook aan dat ze het belangrijk vinden dat
de leerkracht pestgedrag opmerkt en daar direct met
de ouders over in contact treedt. Zowel met de ouders
van de pester, als de gepeste. Tevens gaven zij aan
dat er ook een belangrijke taak is voor de ouders zelf.
Het is belangrijk op één lijn te zitten met de school en
ook korte lijnen te hebben met de leerkracht. Niet
direct conclusies trekken, maar ook zorgen dat je de
andere kant van het verhaal hoort. Pesten is iets dat
overal plaatsvindt en we moeten onze kinderen leren
hoe ze daar mee om moeten gaan.

Vertrouwen
in
de
school
Daarnaast is er gesproken over het vertrouwen in
de school. De aanwezige ouders hebben in de basis
vertrouwen in de school. Ze voelen zich gehoord en
vinden dat er tijd voor hen wordt gemaakt. Tevens
hebben ze het gevoel dat ze serieus genomen
worden. Ze hebben nooit het gevoel dat er geen
ruimte is voor hun verhaal. Hun kinderen gaan met
plezier naar school en dat is voor hen het
belangrijkste. Hoewel de aanwezige ouders, die al
langer op De Tuimelaar rondlopen, het niet
helemaal kunnen benoemen, geven ze aan dat er
met de komst van de nieuwe directeur voelbaar
dingen zijn veranderd: ‘ik kan het niet helemaal
benoemen, maar je voelt dat er een andere wind
waait.’ De communicatie is duidelijker en open, het
is laagdrempelig en er wordt meer met de tijd
meegegaan.
Hoe verder?
Er zijn ook verbeterpunten genoemd:







De communicatie is al enorm verbeterd,
met de nieuwe website en klasbord, maar
het is belangrijk daar oog voor te houden.
Het is fijn dat een en ander gedigitaliseerd
wordt;
Organiseer deze ouderarena meermaals per
jaar; het is een laagdrempelige manier om
met elkaar in gesprek te komen;
Overweeg een Facebookpagina op te zetten
voor PR-doeleinden;
Bij het uitgaan van de school ontstaat bij de
kleuters een onoverzichtelijke situatie; dit
voelt niet veilig;

Na afloop hebben we direct gekeken welke zaken
we op korte termijn kunnen oppakken. De
kleuterleerkrachten gaan met elkaar in gesprek om
een vorm te kiezen waarbij de kinderen in de klas
kunnen worden opgehaald. Hierover worden de
ouders binnenkort geïnformeerd. De leerkrachten
staan positief tegenover een Facebookpagina voor
PR-doeleinden Ook zullen we actiever gaan
communiceren over wat we doen om het pesten te
voorkomen. Dit gaan we onder andere doen door
de presentatie van onze nieuwe pestprotocol en het
actief te communiceren via klasbord.

Meetkunst
Deze week hadden de kinderen weer een les
van het project meetkunst. Voor de opdracht
van deze les, moesten de kinderen foto’s
maken van verschillende standpunten en
perspectieven om zo te ontdekken hoe je
perspectief werkt en hoe je dus optisch bedrog
kan
creëren.
Op deze manier ‘ontdekken’ de kinderen op
speelse wijze te onderzoeken en komen ze op
een laagdrempelige manier met kunst in
aanraking. Deze week heeft groep 7/8 een
‘bovenaanzicht’ van een schilderij gemaakt!
Het was een zeer leerzame en leuke les!

Jumbo

Er kon t/m dinsdag 21 november 2017 gespaard
worden bij de Jumbo Supermarkten. We hebben
inmiddels maar liefst 1228 punten gespaard, dat is
12 keer meer dan vorig jaar! De laatste punten
worden nu nog ingevoerd, een hele klus, maar we
zijn heel blij met het eindresultaat! We kunnen er
mooi materiaal van kopen! We gaan samen nog even
kijken of iedere klas iets gaat aanschaffen of dat we
een groot speeltoestel kunnen kopen, bijvoorbeeld
voor op het speelplein.

Belangrijke data
Dinsdag 28 november
Dinsdag 14 november
Vrijdag 1 december
Dinsdag 5 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
Donderdag 11 januari 2018

Spaaractie

Studiemiddag, kinderen om 12.15 vrij!
MR-vergadering, aanvang 19.00
Kijkmiddag DaVinci groep 3 t/m 8 van 14.45 t/m 15.15
Sintviering, kinderen om 12.15 vrij!
Kerstviering met diner op school, vanaf 18.00
Start kerstvakantie, kinderen zijn om 12.15 uit
Studiemiddag, kinderen om 12.15 vrij!

