Datum: 7 oktober 2022

TUIMELBRIEF 2

Beste ouders/verzorgers,
De weken vliegen weer voorbij! Nog 2 weken en dan staat er een welverdiende herfstvakantie voor de deur. Maar
eerst gaat leerjaar 7/8 nog op kamp naar Westelbeers. Volgende week woensdag vertrekken zij voor 2 nachtjes,
laten we duimen voor goed weer!
In alle groepen is er de afgelopen weken veel gedaan aan de groepsvorming d.m.v. energizers,
kennismakingsspelletjes, groepsopdrachten en het opstellen van afspraken in de groep. We merken dat er een
hele fijne sfeer heerst in de groepen en alle leerlingen hun plekje weer hebben gevonden.
Wij wensen u veel leesplezier!
Het team van De Tuimelaar
KINDERBOEKENWEEK 2022: 5 OKTOBER T/M 16 OKTOBER
Laarzen en jassen aan en op naar buiten! Doe spelletjes in de natuur, verzamel kastanjes, zoek dierensporen in
het bos, bouw boomhutten of onderzoek welke planten en bomen er op het plein, in de omgeving en in de
schooltuin groeien. De natuur is overal om ons heen. Ook in veel boeken staat het thema natuur centraal. Met
het thema Gi-ga-groen gaan kinderen via boeken op avontuur in de natuur. In bijna alle groepen zal hier aandacht
aan besteed worden; boeken lezen, voorlezen, een bezoekje aan de bibliotheek en er worden buitenactiviteiten
georganiseerd in de omgeving of de schooltuin.
De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland. Deze wordt jaarlijks
georganiseerd in oktober (voorafgaand aan de herfstvakantie). Het heeft als doel om kinderen enthousiast te
maken om boeken te gaan lezen. Het thema is elk jaar anders en veel bibliotheken en boekhandels zullen extra
feestelijk aangekleed zijn.
Ook dit jaar organiseert boekhandel Bruna een actie om boeken te verdienen voor jouw eigen school. Dit kunt u
in de bijlage lezen. We houden jullie op de hoogte over de opbrengst!
Kinderen die op jonge leeftijd regelmatig worden voorgelezen, leren later sneller zelf lezen en hebben minder
moeite met spellen en begrijpend lezen. Voorlezen verrijkt namelijk de woordenschat en draagt bij tot een beter
taalgevoel en taalbegrip.
10 redenen waarom samen lezen een goed idee is:
1. Het verstrekt de band tussen ouder en kind;
2. Het oefenen met concentratie;
3. Het ontwikkelen van taalinzicht;
4. Het helpt het kind te ontspannen voor het slapen;

5. Het stimuleert de hersenen;
6. Het lezen maakt (lastige) onderwerpen makkelijker bespreekbaar;
7. Het vergroot het zelfvertrouwen in het leesproces;
8. Het prikkelt de fantasie;
9. Jong geleerd, oud gedaan: je geeft het goede voorbeeld in het plezier ervaren door te lezen;
10. Het maakt nieuwsgierig: nieuwsgierige kinderen willen meer leren
KUIKENTJESOCHTEND
Op dinsdagochtend 11 oktober organiseert unit 1-2-3 van obs de Tuimelaar een Kuikentjesochtend voor kinderen
vanaf 2,5 jaar oud. U bent dan samen met uw peuter van harte welkom om tussen 8.30 en 11.00 uur een kijkje te
nemen in één van de kleutergroepen. Uiteraard mogen de kinderen meedoen in de kring en lekker meespelen in
de hoeken.
Om 10 uur wordt u uitgenodigd voor een kopje koffie/thee en krijgt u uitleg over onze school en onze manier van
werken.
Wilt u het ons laten weten als u komt? Stuur een email naar Erica van Daalen evandaalen@o2a5.nl
Heeft u een zoon of dochter die dit schooljaar of volgend schooljaar 4 jaar wordt en komt hij/zij bij ons op school?
U kunt uw kind al aanmelden: het inschrijfformulier kunt u ophalen bij één van de juffen van unit 1-2-3.
Mocht u op deze ochtend niet kunnen; u kunt altijd geheel vrijblijvend een afspraak maken voor een
kennismakingsgesprek en een rondleiding, stuur een e-mail naar tuimelaar@o2a5.nl
MOVE-A-HEADVE-A-HEAD
In de afgelopen weken zijn we gestart met de 1+1=3 methode van Move a-Head. In deze methode staan vier
thema’s centraal: hoe ga ik met de ander om, conflicthantering, samenwerken en zelfbeeld. Het mooie van de
methode is dat de lessen niet alleen in de klas worden gegeven, maar ook in de vorm van judolessen. De lessen in
de klas worden door de groepsleerkracht gegeven en de judolessen in de dorpszaal door Move a-Head docenten.
Zo komen de theorie en de praktijk bij elkaar.
De vier thema’s zijn ook in vier blokken opgedeeld. In het eerste blok dat aankomende week afgerond wordt,
staat het omgaan met de ander centraal. Naast de kennis en vaardigheden gebruiken we ook een “Move a-Head
taal”, zodat iedereen met enkele termen weet waar het overgaat.
Het is wellicht ook voor u als ouder fijn om te weten wat deze begrippen inhouden. We willen u daarom bij de
start van een nieuw thema informeren over de inhoud.
In blok 1 ‘het omgaan met de ander’ zal er in alle groepen veelvuldig gesproken worden over: R.V.V..

We hebben de kinderen geleerd dat je alleen leuk (zonder ruzie) kunt samenwerken of spelen als je alles met
R.V.V. doet. De afkorting R.V.V. en de invulling die wij er aan geven staan voor:

R Respect = Houd je aan de afspraken / regels
V Vertrouwen = Wees eerlijk
V Veiligheid = Wij zorgen dat iedereen zich fijn voelt /
Lach elkaar niet uit
De kinderen leren dat ze zelf invloed hebben op de sfeer in de klas door zich aan deze 3 letters te houden. In
verschillende klassen houden de leerlingen zelf bij hoe het gaat door gebruik te maken van de RVV-meter.

Wij gaan gebruiken R.V.V.. Doet u mee?

LEEFSTIJLIJL THEMA 2
Vanaf 10 oktober gaan we met thema 2 starten: Praten en luisteren. Dit thema gaat over communicatie: over
praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve vaardigheden die kinderen gaandeweg leren. Volwassenen kunnen
daarin het goede voorbeeld geven. Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn als zelf iets
vertellen.
Ook dit thema bestaat uit vier lessen en twee lessen levensbeschouwing. Alle groepen zijn hier ongeveer zes
weken mee bezig.
Wij houden u op hoogte van het verdere verloop van Leefstijl. Hebt u nog vragen, dan horen wij dat graag.
SCHOOLAPP SCHOOLSUNITED

SCHOOLAPP
Bijgaand kunt u de handleiding vinden voor het instellen van de Schoolsunited schoolapp.
Mocht u deze app nog niet hebben dan kunt u deze app vinden in de Apple Appstore of de Google play store:
Schoolsunited app. De app is gekoppeld aan de website en u kunt als ouder heel makkelijk het nieuws van de
groep volgen of foto's bekijken.

Let op: als u de app al heeft en uw kind zit nu in een andere groep, dan moet u dit zelf via het ouderportaal op de
website de groep van uw kind aanpassen! Dit kan heel gemakkelijk, u logt in op het ouderportaal en klikt op
basisgegevens, hier kunt u de groep aanpassen.
REMINDER OUDERVERENIGING
Aangezien er nog weinig respons is op het machtigingsformulier van de OV, nogmaals een oproep om deze in te
vullen als u dit nog niet heeft gedaan. Dit kunt u doen door de machtiging bij deze brief alvast digitaal in te vullen
en te sturen naar ov.obsdetuimelaar+penningmeester@gmail.com of in te vullen door op de volgende link te
klikken:
Machting Oudervereniging (tally.so)
JASSEN AAN SEN AAN
Het weer is momenteel wat wisselend en over het algemeen wat kouder. Op het plein kan het af en toe
behoorlijk fris zijn. Regelmatig zien wij kinderen zonder jas naar school komen of vergeten zij hem aan te doen
met het buitenspelen. Wij willen u verzoeken erop te letten dat uw kind een jas aanheeft, dan letten wij erop met
het buitenspelen! Alvast bedankt!
KNUTSELCLUB
Hobbyclub 'De Knutselaar’ is weer van start gegaan! Elke donderdagmiddag van 14.15 tot 15.15 uur en van 15.30
tot 16.30 uur kunt uw kind hier terecht om te knutselen. Er worden altijd hele leuke dingen gemaakt onder leiding
van een team enthousiaste vrijwilligers! De kosten zijn €1,- en er wordt boven geknutseld.

BELANGRIJKE DATA (ZIE OOK ONZE JAARPLANNER EN SCHOOLAPP/WEBSITE)
Wo 5 okt 2022

Start kinderboekenweek Gi-ga-groen

Ma 10 okt 2022

Senso-motorische sportdag Evenaar/Midden- Amerika (leerjaar 1 en 2!)

Di 11 okt 2022

Kuikentjesochtend

Woe 12-14 vrij okt 2022

Kamp leerjaar 7/8

Ma 24-vrij 28 okt 2022

Herfstvakantie

Do 3 nov 2022

Kinderraad

Za 12 nov 2022

Landelijke intocht Sinterklaas

Ma 14 nov 2022

Studiedag: kinderen vrij!

Wo 16 nov 2022

Inloopuurtje directie

Do 17 nov 2022

MR vergadering

Ma 5 dec 2022

Sint viering

Do 22 dec 2022

Kerstviering

Ma 26 dec 2022 – vrij 6 jan 2023

Kerstvakantie

