Datum: 12 april 2022

TUIMELBRIEF 5

Beste ouders, verzorgers,
Bij deze Tuimelbrief 5 van dit schooljaar, iets later dan gepland. De weken vliegen weer voorbij, nog even en dan
breekt de meivakantie alweer aan. Vandaag hebben leerjaar 4-8 een hele leuke zonnige Koningsspelen dag gehad
op de sportvelden van Nieuw-Lekkerland, morgen komt de paashaas langs en gaan alle groepen eieren zoeken en
donderdag en vrijdag kunnen de kinderen genieten van 2 heerlijke vrije dagen i.v.m. de studiedag en Goede
Vrijdag. Maandag is het 2e paasdag en zijn de kinderen ook nog vrij, dus een heerlijk lang vrij weekend voor de
boeg!
Volgende week gaan onze kinderen in leerjaar 8 in 2 dagen de IEP eindtoets maken, toch altijd weer een
spannend moment en daarna gaan zij alweer druk oefenen voor de eindmusical! Dat worden ook weer leuke en
gezellige tijden.
De Tuimelbrief is niet heel uitgebreid dit keer, wel hebben wij nog een aantal bijlagen toegevoegd die voor u
wellicht interessant zijn.
Veel leesplezier en wij wensen u en uw kind(eren) alvast een hele fijne, gezellige en hopelijk zonnige meivakantie
toe! Maandag 9 mei starten wij dan weer aan de laatste weken van dit schooljaar.

SCHOOLREIS 20 MEI 2022
Ook dit schooljaar heeft de schoolreiscommissie haar best gedaan om leuke bestemmingen te zoeken voor onze
leerlingen. Dit jaar staan de volgende parken op het programma:
Schoolreis leerjaar 1 t/m 3: Plaswijckpark, Rotterdam

Plaswijckpark bestaat uit speelwijck, dierenwijck en wandelwijck.
SPEELWIJCK is de beste wijk van het park om je helemaal rot te ravotten. Spelen doe je in
SPEELWIJCK. Totdat je er zowat bij neervalt.
In DIERENWIJCK is het een echte beestenboel. Dat hoor je. Dat zie je. En dat ruik je. Aai de dieren en leer alles
over vari's, oehoe's, alpaca's en allerlei andere gave beesten. Sla een balletje bij de Golven of ga apie's na-apen in
de Apenspeeltuin!
WANDELWIJCK is de relaxwijk van Plaswijckpark. Op de Picknickweide kan je languit in het gras liggen en heerlijk
picknicken. Mocht je toch niet kunnen stilzitten maak dan een ritje met de rondvaartboot of een wandeling door
de tuin.

Schoolreis leerjaar 4 t/m 6: Duinrell, Wassenaar
Je vindt hier meer dan 40 attracties voor alle leeftijden. Voor de waaghalzen zijn er spectaculaire attracties en
achtbanen! Er zijn in het park klim- en speeltoestellen in de grote speeltuin, maar ook leuke attracties en
shows. Voel kriebels tijdens een loodrechte afdaling in de Falcon, laat je vliegkunsten zien in de Wild Wings of ga
samen op avontuur in Rick's Avonturen Burcht.

KUIKENTJESOCHTEND
Op woensdagochtend 18 mei 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 10.30 uur een kijkje te
nemen in een van de kleutergroepen. Uiteraard mogen de kinderen meedoen in de kring en lekker meespelen in
de hoeken. Laat u het even weten als u komt? Stuur een email naar: evandaalen@o2a5.nl
LEEFSTIJL THEMA 6
We starten eind mei met het laatste leefstijlthema van dit jaar: Lekker gezond. In dit thema staan
gezondheidsvaardigheden centraal. We besteden daarbij aandacht aan het belang van persoonlijke hygiëne, van
voldoende beweging en een verantwoord voedingspatroon.
In hogere groepen komen risico’s van alcohol, drugs en tabak aan de orde, en wordt aandacht besteed aan
veranderingen in de pubertijd. In de laatste les blikken we terug op het afgelopen jaar: wat hebben de kinderen
geleerd? Wat nemen ze mee naar volgend jaar?
We hopen dat u dit jaar een goed beeld gekregen heeft van de inhoud van onze leefstijllessen. We blijven
benadrukken dat we betrokkenheid van ouders en opvoeders in deze heel erg op prijs stellen, aarzel daarom niet
contact met ons op te nemen als u vragen heeft.
BELANGRIJKE DATA (ZIE OOK ONZE JAARPLANNER EN SCHOOLAPP/WEBSITE)
Di 12 april 2022
Koningsspelen leerjaar 4-8
Woe 13 april 2022
Paaseieren zoeken
Do 14 april 2022
Studiedag: vrij!
Vrij 15 april 2022
Goede Vrijdag: vrij!
Ma 18 april 2022
2e Paasdag: vrij!
Woe 20 april 2022
Eindtoets IEP leerjaar 8
Do 21 april 2022
Eindtoets IEP leerjaar 8
Vrij 22 april 2022
Koningsspelen leerjaar 1-3
Ma 25 april t/m vrij 6 mei 2022 Meivakantie
Woe 18 mei 2022
Kuikentjesochtend
Vrij 20 mei 2022
Schoolreis leerjaar 1-6
Woe 25 mei 2022
Studiedag: vrij!
Do 26 mei – vrij 27 mei 2022
Hemelvaartvakantie
Ma 30 mei 2022
Start Leefstijl thema 6

