
  
 

 

Datum:  17 november 2017              TUIMELBRIEF nr. 3 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 
Wat gaat het schooljaar toch snel, de Sint komt morgen aan, voor we het in de gaten hebben is 
pakjesavond alweer voorbij en zetten we de kerstboom op. Kortom, één en al gezelligheid voor 

de kinderen, leerkrachten en ouders in school! De oudervereniging heeft de 
school weer mooi versierd, voor u een aanrader om een dezer dagen ’s 
middags even binnen te lopen en zowel beneden als boven een kijkje te nemen!  

 

Er klinkt veel muziek deze maanden door de school….. wat hebben we genoten van alle optredens tijdens het 
open podium! Toneelstukjes, dans, kunstjes, zang en natuurlijk een spetterend eerste optreden van het 
schoolorkest.  

Wij wensen u veel leesplezier toe en een prettig weekend! 

Het team van de Tuimelaar 

 

E-mail vanuit Parnassys 

Regelmatig versturen wij u vanuit Parnassys, ons leerlingadministratiesysteem, e-mail met daarin 
bijv. de nieuwsbrief of informatie over een activiteit. Jammer genoeg komt de e-mail niet altijd bij u 
aan; dat vinden wij heel vervelend. Wat de oorzaak hiervan is, is nog onbekend; het kan verschillende 
oorzaken hebben. Dit wordt uitgezocht door Parnassys.  

Om te voorkomen dat de e-mail in uw mailbox als spam wordt gemarkeerd, vragen we u om het mailadres 
mailservice@email.parnassys.net als veilige afzender toe te voegen aan uw adresboek. 

Het is voor ons een monsterklus om uit te zoeken wie de mail wel of niet ontvangen heeft. Misschien kunt u elkaar 
een mail doorsturen als iemand deze niet ontvangen heeft? Het is een hele ingewikkelde situatie waar wij geen 
oplossing voor hebben en waar Parnassys hard mee aan het werk is voor vele scholen in Nederland. 

 

Orkest en muziekles 

Alle kinderen hebben een brief mee gekregen (deze is ook gemaild) van MC Forte met de dag en de tijd van de 
muziekles. De lessen gaan vanaf maandag a.s. starten.  

Iedere woensdag is er schoolorkest van 13.15-13.45 uur, en ieder kind (of groepje) 
heeft op een eigen moment muziekles na schooltijd. Zoals eerder aangegeven zijn 
hier het eerste jaar geen extra kosten aan verbonden. Wij hopen natuurlijk dat alle 
kinderen met zo enthousiast blijven als ze nu zijn en goed zullen oefenen thuis!  

Als kinderen op school komen met hun instrument (of met laptop bij de hb-groep) dan mogen ze die binnen 
zetten zodra de pleinwacht buiten aanwezig is. Als het instrument binnen is gelegd komen de kinderen gelijk weer 
naar buiten om te spelen. 
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Week van Respect  

Vorige week was de Week van Respect en in alle groepen is daar aandacht aan geschonken. Wat betekent 
Respect en hoe kun je dit zichtbaar maken, waren vragen die onder andere aan de orde kwamen. In een aantal 
groepen was een heuse respectzone ingericht waar te zien was hoe we respectvol met elkaar omgaan. Wat in alle 
groepen naar voren kwam is aardig zijn voor elkaar, naar elkaar luisteren en elkaar helpen, belangrijke punten om 
respectvol met elkaar om te gaan. Afgelopen maandag toonden alle groepen het kunstwerk dat ze deze week 
gemaakt hadden. We kunnen trots zijn op de inzet van uw kinderen en de respectvolle manier hoe ze met elkaar 
en hun omgeving omgaan! Mocht u de kunstwerken gemist hebben, op onze site www.obsdetuimelaar.org kunt u 
foto’s bekijken van de tentoonstelling. 

    

 

Nieuw telefoonnummer  

We hebben een nieuw telefoonnummer! Staat 0184-820994 al in uw adresboek als het nieuwe nummer van onze 
school?  

 
Mogelijke staking/actie 
We vernemen via verschillende media dat er mogelijk op 12 december wederom actie wordt gevoerd door het 
basisonderwijs. De berichtgeving hierover is ook voor ons nog onduidelijk. Wellicht wel een goed idee dat u alvast 
rekening houdt met deze datum. Zodra we meer weten hoort u uiteraard meer van ons! 
 
 
Digitale jaarvergadering 
 
In de bijlage vindt u het jaarverslag van de oudervereniging en van de medezeggenschapsraad. 
Hierbij alweer de 2e digitale jaarvergadering !  
We zijn alweer begonnen aan een nieuw schooljaar, ook dit schooljaar hebben wij als oudervereniging weer een 
aantal activiteiten op de agenda staan. Hierbij willen wij ook graag   iedereen bedanken die afgelopen schooljaar 
op welke manier dan ook heeft geholpen met onze activiteiten. 
Wij zouden het fijn vinden als we ook dit jaar weer kunnen rekenen op jullie hulp. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marije Boele 
voorzitter 
  

http://www.obsdetuimelaar.org/


  
 

 

 
Kinderraad 

De Kinderraad is voor de tweede keer bij elkaar gekomen om te vergaderen. De notulen kunt u in de bijlage 
vinden. Veel leesplezier! 

 

Sinterklaasviering; alles op een rijtje…. 

Het is ook dit jaar weer erg spannend of Sinterklaas en zijn Pieten op tijd Nederland zullen 
bereiken. Via het Sinterklaasjournaal blijven we op de hoogte van alles wat Sint en zijn pieten 
doen. Op www.sinterklaasjournaal.nl is dit te volgen. Hier staan ook leuke spelletjes, 
kleurplaten, liedjes, enz.  

Intussen bereiden wij ons voor op zijn bezoek aan de Tuimelaar; de school wordt prachtig versierd en alle 
Sinterklaasliedjes zullen weer volop geoefend worden. 

Schoen zetten 

Op donderdag 23 november mogen de kinderen hun schoen zetten. Aan u de vraag om uw kind in de week van 
20 november een schoen mee te geven. 

Surprises groep 5 t/m 8 en hb-groep 

De kinderen trekken aankomende maandag lootjes en kunnen dan aan de slag om een mooie surprise te 
knutselen. Bij de surprise hoort een gedicht. Voor het cadeautje is het bedrag € 5,- vastgesteld (niet teveel onder 
of boven dit bedrag alstublieft). Vanaf woensdag 29 november mogen de kinderen hun surprise mee naar school 
nemen en zullen ze in de gang worden tentoongesteld.  

Dinsdag 5 december 

Alle kinderen starten in hun eigen klas en houden hun jas aan. Daarna gaan de groepen naar buiten. De kinderen 
gaan bij hun eigen leerkracht staan. Ouders die het leuk vinden om erbij te blijven verzoeken we om achter de 
kinderen te gaan staan. 

Er is ook een plekje voor de peuters en hun ouders, we verwelkomen Sinterklaas dan met elkaar. 

Na deze ontvangst gaan de kinderen terug naar de klas. Sint en zijn Pieten komen langs in alle groepen; we gaan 
zingen en dansen, natuurlijk veel pepernoten eten en we hopen op een mooi cadeautje. 

In groep 5 t/m 8 en de hb-groep worden de surprises uitgepakt en de gedichten voorgelezen. 

Een gezellig Sinterklaasfeest allemaal! 

De Sintcommissie 

 
 



  
 

 

 

 

SOVATA 

In de bijlage ontvangt u ook nog een brief van stichting SOVATA die heel blij is met alle kleding, schoenen en 
speelgoed!! 

 

Belangrijke data (zie ook onze jaarplanner en website)  

18 november 2017  Landelijke intocht Sinterklaas 

20 november 2017  Lootjes trekken voor de surprises groep 5-8 en hb-groep 

23 november 2017  Schoen zetten in alle groepen 

5 december 2017  Sinterklaasviering 

12 december 2017   mogelijke staking? 

15 december 2017  Tuimelbrief 4 

21 december 2017  Kerstfeest voor alle kinderen ‘s avonds 

22 december 2017  Start Kerstvakantie om 12.00 uur! 

 

 

 

 

 
 


