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Beste ouders, kinderen, opa’s en oma’s,
De herfstvakantie zit er op en wat was het een heerlijke herfstzomer. Nog even wat
vitamina A voordat we de winter ingaan. Voor de vakantie heeft u kunnen genieten van de
prachtige werkstukken die de kinderen hebben gemaakt voor DaVinci. In verschillende
klassen is er in het kader van het thema zelfs een prehistorische boerin op bezoek
geweest. Kinderen hebben op leer leren tekenen en bijzondere etenswaren mogen
proeven. Het was een hele belevenis. Op de studiedag hebben we als leerkrachten weer
nieuwe dingen geleerd om ook op andere manieren themawerkstukken te maken,
bijvoorbeeld aan de hand van stopmotion-fimpjes. We kijken uit naar de volgende
kijkmiddag op vrijdag 1 december om te laten zien hoe de kinderen dit in praktijk hebben
gebracht.
mede namens het team,
Sanne Vreugdenhil,
Directeur De Tuimelaar
Welkom
Komende maand start Melody bij ons op school.
We hopen dat je je snel thuis zult voelen op De
Tuimelaar en een goede start toegewenst!

Even voorstellen
Hallo mijn naam is Rowie van Pelt en ik ben 21
jaar oud. Ik studeer aan de halo en als ik
afgestudeerd ben, ben ik docent lichamelijke
opvoeding. De sport die ik zelf beoefen is
voetbal, dit doe ik al vanaf mijn 10de. Naast
voetbal vind ik outdoor sporten heel leuk, zoals
bergbeklimmen en mountainbike. Naast sporten
hou ik erg van shoppen en leuke dingen doen
met vrienden en familie zoals naar de film gaan.
Ik kijk er erg naar uit om bij jullie stage te komen
lopen en hoop dat we er een leuke en leerzame
tijd van maken.

Met vriendelijke groet,
Rowie
van

Pelt

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.
We zijn daarom dit schooljaar gestart met Leren
Zichtbaar Maken. Dit is een effectieve manier
om dit bij kinderen te realiseren. In alle klassen
zie je datamuren ontstaan, waarop kinderen
zichzelf ‘scoren’ en waar zichtbaar wordt wat de
kinderen in de komende periode zullen gaan
leren. De leerkrachten worden hierbij begeleid
door Bazalt. Op 28 november, gaan we hier weer
verder op studeren en zijn de kinderen ’s
middags lekker vrij.

Kristian Damkampioen

Lekker Fit!

Kristian uit groep 4/5 in onlangs damkampioen van de regio
Hoogvliet geworden! Superknap natuurlijk. In juni mag hij
proberen de kampion van Rotterdam te worden. Spannend
hoor!
Goed
gedaan
Kristian!

Onze school is weer lekker fit bezig geweest.
Lunchpolitie
De Lunchpolitie is langs geweest. Het goede nieuws
is dat we hele goede lunchtrommels hebben gezien!
Helaas heeft de lunchpolitie ook nog wel behoorlijk
wat ‘onvoldoendes’ moeten uitdelen. Veel witbrood
met chocopasta en af en toe een croissantje. Wist je
dat (volkoren) bruin brood veel meer vezels bevat
dan wit brood? Hierdoor ga je beter naar de wc en
doordat vezels langzaam worden afgebroken in je
lichaam krijg je hier een lange tijd energie van!
Hierdoor kun je je dus nog beter concentreren op
school!
In geen enkele klas kon de politie de gehele klas een
voldoende geven. De lunchpolitie heeft aangegeven
binnenkort opnieuw langs te komen. We hopen
natuurlijk dat een aantal klassen dan een voldoende
krijgt!

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.

Terugblik
op
Gruwelijk
kinderboekenweek

enge

Dit jaar hebben we flink uitgepakt. Het thema Gruwelijk Eng
sprak natuurlijk tot de verbeelding. Onze opzet om
kinderen op speelse wijze de liefde voor het boek een
beetje bij te brengen is volgens ons geslaagd. In het
gruwelijk enge lokaal, waar kinderen zijn voorgelezen door
de ‘Enge vrouw in de Spiegel,’ zag ik kinderen genieten van
de mooie boeken van de boekenmarkt. Daarnaast hebben
we weer een aantal mooie voorleeskanjers! Reisha is dit
jaar de kampioen van de school en doet ook mee aan de
voorronde van de nationale voorleeswedstrijd! Ook werd
bij ons op school de Glazen Globe uitgedeeld, de prijs voor
het beste aardrijkskundige kinderboek. Voor een verslag
hiervan neem dan even een kijkje op onze website:
http://bsdetuimelaar.nl/2017/10/06/gruwelijk-engeopening-kinderboekenweek-en-uitreiking-glazen-globe/

Jumbo

Spaaractie

Er kan t/m dinsdag 21 november 2017 nog steeds
gespaard worden bij de Jumbo Supermarkten in
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?
We hebben inmiddels al 523 punten gespaard, dat is
al 5 keer meer dan vorig jaar! Er kunnen vast nog
wel wat punten bij!

Meetkunst
In de bovenbouw doen we mee met het project

Meetkunst

van de universiteit van Utrecht. In

deze lessen worden kunst- en rekenen/wiskunde
lessen geïntegreerd. Om 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!

Nieuws

van

de

Snorkels

Met bijgevoegde foto’s blikken we nog even terug op
de Kinderboekenweek: Gruwelijk eng

Scrummen met de ouderraad
De ouderarena!
Met de LeerKRACHT-aanpak creëren we een
professionele cultuur van "elke dag samen een beetje
beter", waarin leraren van elkaar leren en samen het
onderwijs beter maken. Bij dit proces betrekken we
ook onze leerlingen door het organiseren van
Leerlingenarena's. Samen met leerlingen werken aan
verbetering, geeft ideeën en vergroot hun
betrokkenheid. Het doel van de Leerlingarena's is
feedback vragen aan de leerlingen over de kwaliteit
van het onderwijs. Vorig schooljaar hebben wij al twee
leerlingarena’s georganiseerd.
Aangezien wij dit als succes ervaren, willen we ook
Ouderarena's
organiseren.
Tijdens de ouderarena zitten de ouders in de
binnencirkel en de leraren daar omheen. Wij als
leerkrachten mogen alleen luisteren en niet reageren,
zo kunt u echt uw verhaal kwijt! Tijdens de eerste
arena willen we het onder andere met u hebben over
uw gevoel van welkom bij ons op school. We hopen
dat uit iedere klas een ouder bereid is om mee te
doen!
Op 2 november is de eerste arena om 15.30 uur. Er is
eventueel opvang voor uw kinderen. We hebben al
een
aantal
ouders.
Als u toch graag mee wilt doen, dan kunt u zich nog
opgeven bij Sanne door even langs te lopen. Een
mailtje
sturen
kan
ook:
s.vreugdenhil@bsdetuimelaar.nl

Ook een methodiek van leerKRACHT: Scrummen.
Een fijne manier om organisatorische zaken sneller
en overzichtelijker voor elkaar te krijgen. De ouders
van de ouderraad hebben ook een ‘cursus’
scrummen gehad en hopelijk lukt het hen zo,
stressvrij de kerstvakantie te halen ;-))

Campina schoolmelk
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.
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/

Belangrijke data
Dinsdag 2 november
Dinsdag 28 november
Dinsdag 14 november
Vrijdag 1 december
Dinsdag 5 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
Donderdag 11 januari 2018

Ouderarena om 15.30
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!

