
  

 

 

Datum: 2 september 2022  TUIMELBRIEF 1 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De leerlingen zijn inmiddels al bijna weer twee weken op school en het lijkt erop dat iedereen het alweer naar zijn 

zin heeft. Sommigen hebben een nieuwe juf of meester, dat is altijd even spannend, maar de meeste leerlingen 

waren alweer snel gewend. Loop je door de school, dan wordt er overal fijn gewerkt. 

We hopen op een leerzaam, gezellig en succesvol schooljaar en doen er ons uiterste best voor om dit waar te 

maken, samen met uw kind(eren) en met u! 

Het team van De Tuimelaar 

GESPREKKEN EN INFO AVONDEN 

De komende weken staan gesprekken met kinderen die een nieuwe leerkracht hebben centraal. U ontvangt 

hiervoor een uitnodiging van de leerkracht. Ook organiseren we binnenkort één of meerdere momenten waarop 

u informatie krijgt over hoe het onderwijs verloopt in de unit/thuisgroep van uw kind. Ook hierover krijgt u een 

aparte uitnodiging van de leerkracht(en) van uw kind(eren). We zullen de komende dagen een paar momenten 

filmen. Deze beelden worden niet met u gedeeld, ook niet op social media….  We laten dit alleen zien op het 

moment dat u in school bent, het is alleen maar bedoeld om u een indruk te geven hoe een dag er voor uw kind 

uit ziet.  

 

KINDGESPREKKEN MET JUF TINEKE 

De eerste week van het schooljaar is bijna achter de rug, als ik dit stukje schrijf. Wat is het fijn om alle kinderen 

weer te zien! Voor de zomervakantie realiseerde ik me dat, mede door de coronamaatregelen en alles wat dat 

met zich meegebracht heeft de afgelopen jaren, ik de band met de kinderen mis.  

Naast mijn werk als intern begeleider van leerjaar 4 t/m 8, ben ik ook een van de anti-pestcoördinatoren. Het is 

belangrijk dat kinderen mij weten te vinden en dat de drempel niet te hoog is voor hun, om naar mij toe te 

komen. Er zijn gelukkig genoeg kinderen die mij kennen en dat uit zichzelf doen, maar er zijn ook kinderen die mij 

wel af en toe door de school zien lopen, maar niet weten wie ik ben. 

Daarom ben ik in de eerste schoolweek de groepen 4 t/m 8 langsgegaan en heb ik het een en ander over mezelf 

verteld. Alle kinderen hebben van mij een uitnodiging gekregen met daarop een datum en een tijd waarop zij, in 

een klein groepje, bij mij op school op ‘visite’ komen. We drinken dan samen wat en vertellen iets over onszelf. 

Ook staat er op mijn bureau een brievenbus voor kinderen die een extra gesprekje met mij willen. Zij kunnen 

daarin een lege uitnodiging met hun naam stoppen, zodat ik ze uit kan nodigen voor een extra gesprekje. 

Het is leuk om de enthousiaste reacties van kinderen te zien en te merken dat er nu al kinderen zijn die zelf om 

een gesprekje gevraagd hebben. Het is de bedoeling dat voor de kerstvakantie alle kinderen minstens een keer bij 

mij geweest zijn.  Tineke Maasland 



  

 

 

START VAN MOVE A-HEAD 1+1=3 

Ook dit jaar maken we gebruik van de Move a-Head 1+1=3 methode. We gaan door het jaar heen aan de slag met 

R.V.V. (Respect Vertrouwen en Veiligheid), conflicthantering, samenwerken en zelfbeeld. Het belangrijkste 

uitgangspunt is dat de theorie in de klas geoefend en ervaren wordt in de gymzaal en daarna zichtbaar wordt in 

het gedrag in de klas, op school en thuis. 

 

De lessen worden door de klas- en judodocenten van Move a-Head in combinatie met de groepsleerkrachten 

verzorgd. Deze lessen hebben alles met elkaar te maken. Sommige groepen mogen zelfs laten zien aan u als 

ouders wat ze geleerd hebben. Uitdagend, spannend en heel leerzaam! 

Vanaf week 38 zullen de Move a-Head lessen weer van start gaan. Tijdens de judo lessen is het van belang dat 

kinderen makkelijk zittende kleding aanhebben en dat lange haren in een staart zitten. Alvast bedankt voor uw 

medewerking! 

Wij zijn benieuwd naar de verhalen waarmee ze thuiskomen! 

 

LEEFSTIJL THEMA 1  

Zoals u hierboven kunt lezen, besteden wij door middel van Move a-Head gericht aandacht aan de ontwikkeling 
van sociaal-emotionele vaardigheden. Wij doen dit daarnaast ook met behulp van Leefstijl, een programma dat 
wereldwijd gebruikt wordt en sinds 1990 ook in Nederland wordt toegepast. De leefstijllessen zijn erop gericht 
om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de moderne samenleving onmisbaar zijn. Het 
gaat daarbij bijvoorbeeld om samen spelen; praten en luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met 
gevoelens en met verschillen; zelf beslissingen durven nemen en opkomen voor jezelf. 

Gedurende het schooljaar zijn er 6 thema’s die ieder bestaan uit 4 lessen. Aangezien wij gekozen hebben voor 
Leefstijl met Levensbeschouwing, wordt deze lessenserie uitgebreid met 2 extra lessen. Alle groepen werken 
tegelijkertijd aan hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere accenten worden gelegd. Geen 
enkele leefstijlles is hetzelfde. Tevens sluiten de Leefstijllessen aan bij de verschillende interesses van kinderen. 
Zo zijn er bijvoorbeeld onderdelen gericht op muziek, creativiteit, verhalen enzovoorts. 

We zijn de eerste week gestart met het eerste thema: De groep? Dat zijn wij. 

In deze lessenserie besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen kinderen zich 
beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en de 
creativiteit binnen de groep. 

Daarnaast doen wij in de eerste weken, die ook wel de gouden weken worden genoemd, iedere dag energizers 
om van de groep een positieve groep te maken. 

Soms krijgt u tijdens het thema ook werkbladen mee naar huis. U kunt dan een beeld krijgen van wat wij tijdens 
de lessen zoal doen. 

 



  

 

 

ANTI-PESTCOÖRDINATOREN 

 

We vinden het op school heel belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Het is van belang dat we daar met zijn allen 

ons best voor doen. We hebben op de Tuimelaar dan ook een uitgebreid anti-pestprotocol. Dit wordt bij 

inschrijving aan iedereen uitgereikt en staat ook op de website.    

Het is belangrijk om te weten wat pesten nu eigenlijk is: 

Onder pesten verstaan we het systematisch, langdurig en herhaald lastigvallen van iemand met de bedoeling de 

ander pijn te doen of te kwetsen.  

Kenmerken van pesten zijn: 

• Het is langdurig en herhaaldelijk 

• Het vindt vaak plaats in groepsverband (een groep tegenover een individu) 

• Er is sprake van machtsongelijkheid 

• Het is steeds gericht op dezelfde persoon 

We maken hierbij onderscheid met plagen: 

• Dat van korte duur is 

• Meestal niet in groepsverband plaatsvindt 

• Waarbij sprake is van gelijkwaardigheid (leerlingen zijn aan elkaar gewaagd en het gaat over en weer) 

• Waarbij geen sprake is van een vast doelwit 

Op school proberen we pestgedrag zoveel mogelijk te voorkomen. De beginweken van het schooljaar noemen we 

de ‘Gouden weken’. Tijdens deze weken is er extra aandacht voor de groepsvorming. We doen allerlei activiteiten 

die gericht zijn op het vormen van een positieve groep en er wordt met de klas een klassenreglement gemaakt. 

Verder wordt er (bijna) iedere week minimaal 1 les uit het programma ‘Leefstijl’ gegeven. Zaken die in de les aan 

bod komen, komen gedurende de week zoveel mogelijk terug. 

Ook werken we met het programma Move-a-Head. Door middel van judo- en groepslessen wordt preventief 

gewerkt aan een positieve groepssfeer. 

In onze Tuimelbrief leest u regelmatig over het thema dat bij Leefstijl en/of Move-a-Head centraal staat. 

Iedere leerkracht draagt zorg voor het naleven van de gemaakte afspraken met de groep met betrekking tot het 

gedrag op school. 

Juf Tineke en juf Eva 



  

 

 

Indien gewenst wordt door de leerkrachten een sociogram gemaakt. Hierbij krijgt de leerkracht een overzicht van 

de relatie tussen de leerlingen. Bij opvallende zaken gaat de leerkracht in gesprek met de leerlingen (individueel). 

De leerkracht bepaalt hierna, soms in overleg met de Intern Begeleider of de gedragsspecialist, of er een plan 

opgesteld moet worden voor individuele leerlingen of voor de groep. Ook u als ouder wordt hierbij betrokken. De 

leerlingen vullen eventueel zelf ook een vragenlijst in over het welbevinden in de groep. 

Ook geven we op school judo- en klaslessen van move-a-head. Al deze programma’s zijn er op gericht kinderen 

positief te benaderen, te leren grenzen aan te geven en een positieve groepssfeer te creëren. 

Helaas kan het voorkomen dat, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, een kind toch gepest wordt.  

Om voor ouders en leerlingen duidelijk te maken waar je terecht kunt en een aanspreekpunt te hebben, zijn op 

school twee Anti-pestcoördinatoren aangesteld: Tineke Maasland en Eva Amersfoort.  

Natuurlijk is het belangrijk dat in eerste instantie de groepsleerkracht op de hoogte is. Leerlingen en ouders gaan 

in eerste instantie naar de groepsleerkracht. Deze overlegt, indien nodig, met Tineke en Eva. Mocht dit niet 

voldoende zijn dan kunnen ouders en/of leerlingen natuurlijk altijd bij de Anti-pestcoördinatoren terecht. 

Het doel van de Anti-pestcoördinator is een duidelijk aanspreekpunt te hebben en overzicht te houden. Zo weet 

niet iedereen een klein stukje maar komt er overzicht over de gehele situatie. Tineke en Eva houden de vinger aan 

de pols en coördineren de mogelijkheden om het pesten te stoppen.  

Er worden passende acties ontworpen voor de pester, de gepeste, de meelopers en de groep om het pesten te 

stoppen, liefst zoveel mogelijk uitvoerbaar door leerlingen en groepsleerkracht zelf. 

VOSSENJACHT 

Woensdag 28 september hebben wij in samenwerking met de oudervereniging een vossenjacht op school. Wij 

zijn nog op zoek naar vossen en naar wat hulpouders die een klein groepjes kinderen willen begeleiden. 

Een groepje begeleiden is van: 

9:00-10:00 uur Groep Evenaar, Midden-Amerika en Noord-Amerika 

10:00-11:00 uur Groep Afrika, Antarctica en Europa 

11:00-12:00 uur Groep Noordpool en Azië 

Mocht u het leuk vinden kunt u zich ook opgeven als VOS! Dit is van 8:30-12:00 uur. U kunt zich bij de leerkracht 

van uw kind(eren) opgeven voor 1 van de activiteiten. 

 

 

 

 



  

 

 

OUDERVERENIGING 

De Oudervereniging heeft sinds kort een nieuw bestuur en is druk bezig met de voorbereidingen voor komend 

schooljaar. In de bijgevoegde brief van de OV leest u meer over enkele veranderingen voor het komende 

schooljaar. Namens de OV verzoeken wij u 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) 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Onze school vindt betrokkenheid van ouders bij school en onderwijs van groot belang. Wij zijn van mening dat uw 

betrokkenheid een belangrijke invloed heeft op de schoolloopbaan van uw kind(eren).  

Als ouder hecht u een groot belang aan goed onderwijs voor uw kind en bent u daar als geen ander in 

geïnteresseerd. Samen hebben wij dus een gemeenschappelijk belang; de ontwikkeling van goed onderwijs aan 

uw kind(eren)!  

 

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat door de wet is geregeld om de kwaliteit van onderwijs bij ons 

op school in de gaten te houden. Zaken die in de MR besproken worden zijn bijvoorbeeld het schoolplan, het 

zorgplan, het formatieplan, de begroting en de PR van de school. De MR wordt vertegenwoordigd door 4 ouders 

en 4 leerkrachten.  

De vergaderingen zijn openbaar, u kunt altijd aanschuiven om mee te luisteren en/of te praten. Op de kalender 
kunt u zien wanneer er vergaderd wordt. Het is wel fijn als u zich van tevoren aanmeldt, het gebeurt wel eens dat 
een vergadering verzet wordt.  
 

De volgende personen nemen zitting in onze MR: 
 

Oudergeleding: 
-  Arco de Jonge (voorzitter) 
-  Anne Kraaijeveld 

-  Whitney Veen 
-  Vacature  

Personeelsgeleding: 

-         Marius Kalkman (secretaris) 

-         Nell Quik 

-         Erica van Daalen 

-         Tineke Maasland 

Er is nog plek om deel te nemen in de MR! Wilt u meer informatie over uw rol als ouder in de medezeggenschapsraad stuur 

dan een email naar Elly de Lorijn interim-directeur, zij maakt graag tijd voor u! Haar e-mailadres is edelorijn@o2a5.nl. Mocht 

u zich direct kandidaat willen stellen, dan horen we dat graag! Stuur een email naar directietuimelaar@o2a5.nl voor vrijdag 

12 september.  

 

 

mailto:ov.obsdetuimelaar+penningmeester@gmail.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftally.so%2Fr%2FmKYoQM&data=05%7C01%7Cavanhoorn%40o2a5.nl%7Cf3ec9e63b6ba49fe017008da8c018982%7Cf394df3165ef43779549ee2ff33d5e6f%7C0%7C0%7C637976236195770307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=uTbL46V8egXa1tos3CIQTmdsdm%2BjiSUK0%2F8rICiyCOI%3D&reserved=0


  

 

 

 

BELANGRIJKE DATA (ZIE OOK ONZE JAARPLANNER EN SCHOOLAPP/WEBSITE)  

Vanaf ma 5 sept 2022 Kennismakingsgesprekken ouders, leerlingen en leerkrachten 

Ma 19 sept 2022 Scholenmarkt VO  

Woe 21 sept 2022 MR vergadering Tuimelaar 

Woe 28 sept 2022  Vossenjacht en start Kinderpostzegelactie 

Woe 5 okt 2022 Start Kinderboekenweek thema Gi-ga-groen 

Di 11 okt 2022 Kuikentjesochtend 

Woe 12-14 vrij okt 2022 Kamp leerjaar 7/8 

Ma 24-vrij 28 okt 2022  Herfstvakantie 


