
  

 

 

Datum: 20 januari 2023                                                                                       TUIMELBRIEF 5 

Beste ouders/verzorgers, 

De eerste twee schoolweken van 2023 zitten er weer op! We zijn als team weer goed gestart en zijn klaar voor de 

komende periode! 

We hadden voor de kerstvakantie een vacature open staan voor de vervanging van het zwangerschapsverlof van 

Maureen, helaas kwam daar geen reactie op. We zijn heel blij dat Eva en Erica een dag extra willen werken! 

Gelukkig is Elise weer goed aan het herstellen, zij werkt vanaf de kerstvakantie ook 2 dagen in unit Evenaar en 

Midden-Amerika. Tot slot hebben we voor 2 dagen een nieuwe collega; Saskia van der Grijn. Ze heeft al op de 

Boomgaard gewerkt en komt nu ons onderbouwteam versterken!  

Wij wensen u een fijn weekend toe en veel leesplezier,   

Het team van De Tuimelaar  

 

OPEN OCHTEND   

Dinsdag 24 januari organiseren wij een open ochtend om ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind, 

kennis te laten maken met onze school. Kent u iemand die op zoek is naar een school voor zijn of haar kind?  Zij 

zijn welkom dinsdag 24 januari van 8.45 uur tot 10.30 uur voor een rondleiding en uitleg hoe wij onderwijs geven 

op de Tuimelaar. 

Lukt het niet om op deze dag langs te komen, dan kunt u bellen 0184-820994 of mailen tuimelaar@o2a5.nl  om 

een afspraak te maken. 

RAPPORTGESPREKKEN 

In de week van 13 februari 2023 staan de rapportgesprekken gepland. U krijgt hiervoor een 

uitnodiging van de juf of meester van de groep van uw kind(eren). Het is de bedoeling dat u 

samen met uw kind (leerjaar 1 t/m 8) naar dit gesprek komt, het gaat immers over zijn/haar 

rapport! Voor de kinderen in leerjaar 8 is dit gesprek tevens het adviesgesprek voor het VO! 

Als er iets is wat u liever persoonlijk met de leerkracht wilt bespreken zonder uw kind daarbij, dan kunt u hiervoor 

uiteraard altijd een aparte afspraak maken.  

LEEFSTIJL  

In het kader van de leefstijllessen ronden wij komende week thema 3 Ken je dat gevoel? af.  Daarna 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! 

mailto:tuimelaar@o2a5.nl


  

 

 

 

INLOOPMIDDAG 

Woensdag 22 februari om 12.30 uur wordt er door de directie een inloopmiddag georganiseerd.  Zet de datum 

alvast in uw agenda! Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan wij als directie graag met u in gesprek. 

Heeft u speciale onderwerpen waarover u met ons of met elkaar van gedachten wil wisselen wat betreft 

onderwijs of opvoeding? Laat het ons weten! 

Mocht u hierbij aanwezig willen zijn en nog niet hebben gereageerd, dat kan nog steeds... vul uw gegevens in via 

onderstaande link.  

 bijeenkomst met ouders/verzorgers en directie 

 

NATIONALE VOORLEESDAGEN        

De Nationale Voorleesdagen komen er weer aan! Van 25 januari t/m 4 februari barst het feest los. Vorig jaar 

hebben de burgemeester en de kinderburgemeester online aan ons voorgelezen. Dit jaar is het politiekorps uit 

Molenlanden gevraagd. 

Twee agenten komen op 1 februari naar de bibliotheek in Nieuw-Lekkerland om daar voor te lezen aan een groep 

kleuters van de Tuimelaar. Omdat niet alle kinderen van unit 1-2-3 in de bieb kunnen zitten, kijken we met de rest 

van de kinderen vanuit de klas via een live-stream van de Bibliotheek AanZet. 

Alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en groepen 1,2 en 3 uit Molenlanden zijn uitgenodigd om mee te 

kijken en luisteren naar het voorlezen en kunnen zo meedoen met dit feestje.  Voor peuters of zieke kinderen 

thuis; u kunt meekijken: 

Datum:                1 februari 

Tijdstip:               11.00 uur 

Link:                      https://youtu.be/TPb8vAD_2w4 

 

 

                   

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Md-U8-9ld0OVSe4v8z1eb6FgD1-GTp9BhzZ1Ael6rJxURTBTUVhOS1hOTjI1UUJKTTdDWFYxUExYQy4u
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTPb8vAD_2w4&data=05%7C01%7Ctuimelaar%40o2a5.nl%7C9a7a9fe9edad4581812408daf95a94f7%7Cf394df3165ef43779549ee2ff33d5e6f%7C0%7C0%7C638096464726642131%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=qLx%2F1Be1rVWxxJkcKUZgAWZWDULanc8HbqnDqzMHPQI%3D&reserved=0


  

 

 

 

KINDERCLUB ‘PIEP ZEI DE MUIS’ 

Uit de flyer: Kinderclub ‘Piep zei de Muis’ is ontwikkeld voor kinderen van 4 t/m 8 jaar die thuis veel meemaken. Sommige 

situaties binnen een gezin kunnen het leven van een kind behoorlijk beïnvloeden. Zoals een ouder die ziek is, een scheiding, of 

een broer of zus met een beperking. Het omgaan met spanning en stress is voor kinderen een stuk lastiger dan voor 

volwassenen. Dat komt onder andere omdat zij nog niet kunnen overzien wat er aan de hand is.  

Als u denkt dat dit iets zou kunnen zijn voor uw kind, zie bijlage voor meer informatie.  

 

BABYNIEUWS JUF MAUREEN                            

HOERA!!      

Juf Maureen is op 6 januari bevallen van een prachtige zoon: Jitse. Alles gaat 
goed met moeder en kind. Bob, de man van juf Maureen, is al langs geweest 
om de kinderen van unit 1-2-3 foto's te laten zien van Jitse en om te 
trakteren. Over een poosje, als het weer buiten wat aangenamer wordt, komt 
juf Maureen een keer met Jitse langs. We wensen het gezin veel geluk toe en geniet ervan met elkaar! 

 

BELANGRIJKE DATA (ZIE OOK ONZE JAARPLANNER, SCHOOLAPP & WEBSITE 

Ma 16 jan 2023 Kinderraad vergadering (zie notulen in de bijlage) 

Di 24 jan 2023 Open ochtend 8.45 – 10.30 uur 

Woe 25 jan 2023 t/m za 4 febr 2023 Nationale Voorleesdagen 

Ma 30 jan 2023  Studiedag: kinderen vrij! 

Ma 31 jan 2023 Start thema 4 Leefstijl 

Ma 13 feb – do 16 feb 2023 Rapportgesprekken 

Woe 15 feb 2023 Open podium Evenaar en Midden-Amerika om 8.30 uur 

Ma 20 feb 2023 Open podium Afrika, Antarctica en Noord-Amerika om 13.00 uur 

Di 21 feb 2023 Open podium Azië, Noordpool en Europa om 13.00 uur 

Wo 22 feb 2023 inloopmiddag directie 12.30 uur  

Vrij 24 feb 2023 Studiedag: kinderen vrij! 

Ma 27 feb – vrij 3 mrt 2023 Voorjaarsvakantie 


