
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Alweer een maand verder en wat gaan we een leuke tijd tegemoet. Volgende week 

starten we met de Kinderboekenweek, ik verklap nog niets, alleen dat het Gruwelijk Leuk 

gaat worden!  

In deze nieuwsbrief natuurlijk ook nog even aandacht voor de stakingsactie, ook wij 

staken op 5 oktober. We hopen dat u begrip heeft voor het feit dat wij op 5 oktober, de 

dag van de Leerkracht, de schooldeuren voor u en de kinderen helaas dicht moeten 

houden. Bijna alle scholen in Nederland blijven dicht, we strijden voor meer erkenning, 

een eerlijk salaris en minder werkdruk. 

We hebben een bomvolle nieuwsbrief, veel leesplezier! 

 

mede namens het team,   

Sanne Vreugdenhil,  

Directeur De Tuimelaar 
 
 

Sept 2017 
Nieuwsbrief #17 

Bieb-op-school 
Sinds dit schooljaar zijn we lid geworden van bieb op 

school. Dit betekent dat kinderen zelf online boeken 

kunnen bestellen. Deze worden dan op school 

gebracht en kinderen lezen zo op school uit de 

nieuwste boeken. Na een aantal weken worden de 

boeken weer opgehaald, en kunnen de kinderen weer 

nieuwe boeken bestellen. Op deze manier hopen we 

het leesplezier bij onze kinderen te vergroten. 

Waarom? Meer lezen, betekent beter in taal! Ook 

voor lezen geldt: oefening baart kunst. En daar komt 

bij, kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer 

lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven 

lezen. Lezen heeft een bewezen positief effect op 

woordenschat, spelling, begrijpend lezen en 

schrijven. Dus dat is mooi meegenomen. 
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Werken met wisbordjes 
Wisbordjes, vorig jaar is er in een aantal 

klassen mee geëxperimenteerd en dit 

schooljaar  worden ze in alle klassen gebruikt, 

zelfs bij de kleuters. Ze zijn een eenvoudig en 

doeltreffend middel om in één oogopslag te 

zien of de hele klas je instructie heeft 

begrepen. In plaats van één leerling voor de 

klas te roepen of een beurt te geven, stel je de 

vraag aan de klas als geheel en noteren alle 

leerlingen hun antwoord op hun wisbordje dat 

ze daarna omhoog houden. 

 De betrokkenheid wordt verhoogd en 100% 

van de leerlingen neemt actief deel aan de les. 

Er worden geen vingers opgestoken. Er is 

voortdurend afwisseling tussen de leerkracht 

die instructie geeft en de leerlingen die 

nadenken en antwoorden. 

Het biedt de mogelijkheid om feedback te 

geven en te monitoren welke mate van begrip 

er is bij individuele leerlingen en de klas als 

geheel. Op basis hiervan maak je keuzes: 

verder gaan naar de fase van zelfstandige 

verwerking of langer doorgaan met instructie 

en begeleide inoefening.” 

 

 

Keep it clean day 
 

 

 

Jaarlijks helpen steeds meer Rotterdammers mee 

met het opruimen van zwerfvuil tijdens de Keep It 

Clean Day, een landelijk initiatief tegen zwerfvuil. 

Keep It Clean Day is elk jaar op de 3e vrijdag in 

september. 

Dit jaar vond deze dag plaats op vrijdag 15 

september. Een record aantal deelnemers van 

13.500 heeft de handen uit de mouwen gestoken. 

Samen met de moeders van de buurstudio hebben 

de kinderen van de groepen 5/6 en 7/8 het 

zwerfafval om- en rond de school opgeruimd. We 

vinden het belangrijk dat kinderen oog leren hebben 

voor hun omgeving en verantwoordelijk worden 

gemaakt voor een leefbare samenleving. En nu 

natuurlijk proberen het plein schoon te houden! 

 

 

 

Ouderbijdrage 

Fijn dat al een paar ouders het schoolgeld hebben 

betaald. We hebben allen 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!  
 



 

 
 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

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. 

 

                           

Een nieuw gezicht, Anouk stelt zich voor 
Mijn naam is Anouk, dit schooljaar loop ik een half jaar 

stage in de bovenbouw (groep 7/8) en een halfjaar in de 

onderbouw.  

Ik volg de Digi Pabo wat inhoud dat ik deze opleiding 

digitaal volg, ik ga niet naar school en heb via een digitale 

leeromgeving contact met docenten en klasgenoten. 

Deze vorm van onderwijs maakt dat ik werken en zorgen 

voor mijn gezin kan combineren terwijl ik leer voor het 

leukste beroep dat er is. 

Ik ben aanwezig op donderdag en hoop veel te gaan leren 

van de kinderen en mijn collega’s. 

 

 
 

Wellicht tot ziens! Juf Anouk Kemmeren-Crul 

 

 

Lekker Fit! 
Onze school is lekker fit bezig. Daarom in deze 

brief wat extra aandacht voor de pijler voeding! 

 

Lunchpolitie 

Volgende maand komt de lunchpolitielangs. De 

lunchpolitie neemt een kijkje in de 

broodtrommels. We hopen natuurlijk dat er 

geen bekeuringen worden uitgedeeld. Zorgt u er 

voor dat uw kind een gezonde lunch meeheeft? 

Voor meer informatie over een gezonder lunch, 

neem dan een kijkje op 

http://bsdetuimelaar.nl/wp-

content/uploads/Lekker-fit-op-de-TUIMELAAR-

2017-09-14.pdf  

 

Schoolfruit 

Ook dit schooljaar doet onze school weer mee 

met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. 

Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat 

de nadruk legt op het eten van voldoende 

groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren 

kinderen spelenderwijs om verschillende 

soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet 

alleen gezond, maar ook gezellig! 

Alle kinderen krijgen op tenminste drie vaste 

dagen in de week gedurende eenentwintig 

weken een portie groente of fruit uitgereikt 

tijdens de pauze om gezamenlijk in de klas op te 

eten. De school start hiermee in week 45 (6 t/m 

10 november 2017) en het project loopt t/m 

week 15 (9 t/m 13 april 2018). Het fruit vervangt 

niet het fruit dat u zelf meegeeft, het is een 

gezond extraatje! 

Wij zien in het EU-Schoolfruit- en 

groenteprogramma een waardevolle investering 

in de gezondheid van de leerlingen nu én later 

als ze groot zijn en het ondersteund ons Lekker 

Fit programma. Het gezamenlijk in de klas eten 

van groenten en fruit is voor de kinderen vooral 

een gezellige én leuke manier om ze daarbij te 

helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt. 

 

 

http://bsdetuimelaar.nl/wp-content/uploads/Lekker-fit-op-de-TUIMELAAR-2017-09-14.pdf
http://bsdetuimelaar.nl/wp-content/uploads/Lekker-fit-op-de-TUIMELAAR-2017-09-14.pdf
http://bsdetuimelaar.nl/wp-content/uploads/Lekker-fit-op-de-TUIMELAAR-2017-09-14.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuws van de Snorkels 
Vaders en moeders hebben tijdens de 

ouderbijeenkomst van het thema “Dit ben ik”, 

enthousiast  met de kinderen geknutseld. De 

kinderen hebben geprobeerd om propjes te maken 

en hebben daarna de pop hiermee aangekleed, doel 

was hun fijne motoriek te stimuleren . De kinderen 

zijn trots op hun werkjes die ze samen hebben 

gemaakt.  

 

 
 
In de week van 2 oktober gaan ook wij bij 

peutespeelzaal Snorkels aandacht besteden aan de 

kinderboekenweek 2017 met het thema Gruwelijk 

Eng. Het boek dat deze week voor de 

peuterspeelgroep centraal staat is Bange Boef. Alle 

kinderen krijgen dit boek in miniformaat cadeau van 

ons. Daarnaast is het boek ook digitaal te vinden op 

YouTube of op www.onderwijsstudio.nl.  

 
 
 
 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

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? 

 
 
CJG Nieuwsflits                                

Op 25 oktober en 26 oktober 2017 worden alle 

kinderen van groep 7 opgeroepen door het 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit onderzoek 

vindt plaats bij ons op school. U heeft of ontvangt 

binnenkort een uitnodiging hiervoor. Mocht deze 

afspraak niet schikken, dan kunt u deze verzetten 

via telefoonnummer 010-4444609. 

Hieronder een korte uitleg wat het groep 7 consult 

inhoudt.                           

 

Groep 7: meten, wegen en meer 

Omdat er in deze leeftijdsfase veel gebeurt, hebben 

ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over 

de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, 

omgang met sociale media etc. De 

jeugdverpleegkundige kan deze samen met u 

bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om 

bij het gesprek aanwezig te zijn. 

Voor deze afspraak wordt u ook gevraagd om thuis 

een digitale vragenlijst in te vullen, de SDQ-

vragenlijst. Deze kunt u anoniem invullen. U kunt de 

antwoorden mee nemen en tijdens het gesprek 

bespreken. 

 

 

De jeugdverpleegkundige op school 

http://www.onderwijsstudio.nl/
http://jumbosparenvoorjeschool.nl/


 

 

 

Belangrijke data 
Dinsdag 3 oktober                            Koken met ouders, aanvang 9 uur in de Parasite 
Donderdag 5 oktober                      De leerkrachten staken! De deuren blijven gesloten 

Vrijdag 6 oktober                              Opening Kinderboekenweek en boekenmarkt(zie aparte brief) 

Dinsdag 10 oktober                          Crea-ochtend 09.00-11.00 uur in de ouderkamer 

Donderdag 12 oktober                    Ouderbijeenkomst “Een schat aan woorden” (ipv 2 oktober)                                                                                                  

Vrijdag 13 oktober                           Studiedag voor de Leerkrachten, alle kinderen vrij!                             

Maandag 16 t/m 20 oktober          Herfstvakantie 

Dinsdag 2 november                        Ouderarena om 15.30  

 
Geef u op voor 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! 

 

Wij hopen dat u klaar bent voor een nieuwe uitdaging. 

Op 2 november is de eerste arena om 15.30 uur. Er is 

eventueel opvang voor uw kinderen. 

 Als u hieraan mee wilt doen, kunt u contact opnemen 

met Hülya of Sanne. Een mailtje sturen kan ook: 

s.vreugdenhil@bsdetuimelaar.nl  

 

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/ 
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