Datum: 28 januari 2022

TUIMELBRIEF 4

Beste ouders, verzorgers,
Wat een uitdagingen hebben wij in het nieuwe jaar weer moeten aangaan...kinderen die plots opgehaald
moesten worden, diverse groepen in quarantaine, online onderwijs verzorgen, u die thuis ook weer voor de
nodige uitdagingen kwam te staan...wij willen u heel erg bedanken voor uw flexibiliteit, meedenken en
medewerking! Tevens hopen wij dat er vanaf nu rustigere tijden zullen aanbreken. Inmiddels zijn de quarantaine
regels weer aangepast, dit heeft u kunnen lezen in de brief van het bestuur afgelopen woensdag. Wij willen u
vragen deze brief goed door te lezen, zodat u goed weet waar u aan toe bent.
Ondanks alles zijn wij het nieuwe jaar enthousiast en met veel zin gestart! Binnen de mogelijkheden staan er ook
leuke dingen op de planning en willen wij er met onze leerlingen een goed jaar van maken.

Met vriendelijke groet,
Team OBS de Tuimelaar
Studiemiddag maandag 31 januari
Heeft u er erg in dat aanstaande maandag er een studiemiddag staat gepland, de kinderen zijn deze dag om 12
uur uit!
Rapportgesprekken
Van 14 februari t/m 18 februari en/of van 21 februari t/m 24 februari vinden de rapportgesprekken plaats. Deze
zullen weer online zijn, dit heeft u kunnen lezen in de mail van ons bestuur van 26 januari. U ontvangt van de
leerkracht van uw kind een uitnodiging in Teams voor het rapportgesprek.
Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen zijn van start gegaan en wij willen deze leuke tip delen. Op Yoleo kun je inloggen met
je bibliotheekpas. Dan krijg je gratis toegang tot ruim 90 e-books met tekst en geluid! Super leuk natuurlijk om op
deze manier lekker te lezen. Lid worden van de bieb is trouwens gratis, dus als je nog geen pas hebt....
www.yoleo.nl
In de klas wordt veel voorgelezen, maar pak thuis ook eens een voorleesboek en lees lekker
voor! Voorlezen heeft veel voordelen:
• Voorlezen is goed voor de spraak- en taalontwikkeling van je kind. ...
• Voorlezen heeft een positief effect op het leren schrijven, het spellen van woorden en
•
•
•

de grammatica.
Voorlezen stimuleert de sociale ontwikkeling van je kind. ...
Voorlezen is heel goed voor de ontwikkeling van de fantasie en creativiteit van je kind. ...
Voorlezen is een relax-momentje. ...

Open dag
Elk jaar organiseren wij een open dag om ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind, kennis te laten
maken met onze school. Vanwege de coronamaatregelen is dat ook dit jaar helaas nog niet mogelijk. Ook de
kuikentjesochtend (gepland op 2 februari) waarbij kinderen die nog geen 4 jaar zijn met een ouder komen
meespelen bij de kleuters gaat helaas niet door. Toch is het belangrijk dat ouders een school kunnen kiezen die bij
hen past. Vandaar dat wij geïnteresseerde ouders uitnodigen voor een persoonlijke rondleiding op afspraak.
Bij deze rondleiding houden wij de coronamaatregelen goed in de gaten. Zo vragen wij de ouders vooraf naar hun
gezondheid en dragen we een mondkapje, dat alleen af mag bij een zittend gesprek op 1,5 meter afstand. Kent u
iemand die op zoek is naar een school voor zijn of haar kind? Vertel dan over de rondleiding op onze school!
Heeft u zelf interesse? Bel 0184-820994 of mail tuimelaar@o2a5.nl ons om aan te geven dat u interesse heeft.
Leefstijl thema 4
In het kader van de leefstijllessen ronden wij volgende week thema 3 Ken je dat gevoel? af. Na volgende week
starten wij met thema 4: Ik vertrouw op mij.
Dit thema gaat over zelfvertrouwen. Dat is meer dan enkel het vertrouwen van kinderen en volwassenen in hun
eigen kunnen. Zelfvertrouwen heeft ook te maken met een realistische inschatting van de eigen mogelijkheden.
Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen door te werken aan een positief én een realistisch zelfbeeld. Daar zullen wij
ons de komende weken mee bezig houden.
Wij houden u op hoogte van het verdere verloop van de leefstijllessen. Hebt u nog vragen, dan horen wij dat
graag.
Fruitdagen
Na de kerstvakantie heeft u van ons een mail gekregen waarin we de verandering van 1 naar 4 fruitdagen hebben
uitgelegd. Intussen zijn de kinderen er al helemaal aan gewend en zien we mooie bakjes met fruit en / of groente.
Er zijn zelfs kinderen die op woensdag ook fruit en / of groente bij zich hebben. Dat mag natuurlijk, maar het
hoeft niet.
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Vrijdag 25 februari 2022
Studiedag: kinderen hele dag vrij
Ma 28 feb – vrij 4 mrt 2022
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