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Agenda
19 feb. OV vergadering
20 feb. Carnaval én juffen- en meester dag
22 feb. Studiedag (alle kinderen vrij)
25 feb. t/m 1 maart 2019 Krokusvakantie
5 maart. MR-vergadering
8 maart. Sponsorloop
2 april. Nationale Buitenlesdag (Brede
school)
2 april. OV vergadering

Wist u dat...
•
•
•

De rapportgesprekken in volle gang
zijn?
De juffen en meesters zich
verheugen op juffen/meesterdag en
carnaval?
Het langer licht wordt en de
voorjaarsvakantie voor de deur
staat?

Beste Ouders,
In de vorige nieuwsbrief hebben we u
gevraagd te stemmen op het doel voor de
sponsorloop. In deze brief treft u de uitslag
hiervan aan.
Daarnaast willen wij in deze nieuwsbrief
informeren over de “bij de les” momenten
die binnenkort starten en welke inhoud
hieraan gegeven wordt. We hopen dat u
weer met veel plezier en kennis deze
lesmomenten verlaat!
Veel leesplezier.

Hoe gaan we het tekort aan
leerkrachten opvangen?
Het is u vast niet ontgaan, de leerkrachten
op de Twaalfruiter zijn ook ten prooi
gevallen aan de griepgolf. Wanneer uw kind
in de ochtend op school komt, staat er plots
een andere leerkracht voor de groep.
Inderdaad, de juf of meester is ziek. Dit kan
uiteraard gebeuren, maar vraagt van het
team en van de teamleiders de nodige
improvisatie. De ene dag lukt het om een
invaller te vinden, de andere dag splitsen wij
een groep op. Deze groep krijgt een pakket
werk mee om in een andere klas te maken.
Wij weten dat het lang niet ideaal is wat wij
als oplossing kunnen bieden, maar willen u
laten weten dat wij met de beste intenties
dit doen om uw kind toch onderwijs te
bieden.
Het vervangen van kortdurende ziekte, dat
lukt vaak nog wel. Maar als wij naar de
toekomst kijken zien wij toch een moment
aankomen waarop de stroom van nieuwe
leerkrachten, zij-instromers en herintreders
binnen het basisonderwijs om openstaande
vacatures te vervullen aardig opdroogt. De
piek van het hoogste lerarentekort in
Nederland wordt immers verwacht in 2022.
Wij zien dit aankomen en hebben daarom op
de Twaalfruiter besloten dat wij hierin actie
moeten ondernemen. De komende tijd start
er een werkgroep waarin een delegatie van
het team met elkaar in gesprek gaat hoe we
in de toekomst voor iedere leerling zo
effectief mogelijk onderwijs kunnen
bewerkstelligen. Wanneer hierin nieuwe
ontwikkelingen zijn, houden we u via de
nieuwsbrief op de hoogte.
Sponsorloop
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u
gevraagd om te stemmen op het doel waar
de kinderen met de sponsorloop voor gaan
lopen. Vanuit de stemming is Kika naar
voren gekomen als het doel voor de
sponsorloop. Een mooi doel waar we
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hopelijk met elkaar veel voor kunnen
ophalen. Voor het doel van de Twaalfruiter
zelf, komen wij binnenkort met meer
informatie.

Parkeren rondom de school
In de donkere wintermaanden merken we
dat er meer ouders met kinderen naar
school komen met de auto. Wij willen u
vragen om bij het parkeren bij het
wegbrengen van uw zoon of dochter, nog
eens goed te kijken op welke plek u dit doet.
Handhaving heeft geconstateerd dat dit nog
wel eens gebeurt in de bocht van een weg,
op een stoep of op de oprit van een ander.
Zij scherpen hun controles daarom aan.

‘Bij de les’

Twee keer per schooljaar krijgt u de
mogelijkheid om een les bij te wonen in de
groep van uw kind/kinderen. De leerkracht
geeft dan een reguliere les uit de methode.
Doordat de leerkracht tijdens het geven van
de les belangrijke instructieprincipes inzet,
leren de leerlingen effectief. Dit betekent dat
de leerlingen in dezelfde tijd meer kunnen
leren dan wanneer de instructieprincipes niet
worden ingezet. De instructieprincipes
vinden hun oorsprong in wetenschappelijk
onderzoek naar a) hoe onze hersenen
informatie verwerven en verwerken, b) hoe
leerkrachten het meeste uit hun leerlingen
weten te halen en c) naar bewezen
effectieve instructiemethoden. Kortom onze
leerkrachten doen wat werkt!
Graag nodigen wij u uit om in de weken van
11 maart en 18 maart een les in de groep
van uw kind/kinderen bij te wonen. Om 8.15
uur vertellen we u in de teamkamer
(Boomgaarden en Balkon) of speellokaal
(Tuinlanden) kort over de
instructieprincipes. De leerkrachten starten
ondertussen hun dag met de kinderen op.
Vervolgens volgt u van 8.30 tot ongeveer
9.15 uur een les. Na de les is er een
nabespreking over wat u gezien hebt in de
groep in de teamkamer (Boomgaarden en
Balkon) of speellokaal (Tuinlanden).
Bij de klassen hangen vanaf maandag 18
februari overzichten welke les op welke dag
gegeven wordt. U kunt zich voor 1 les (bij
de groep van uw kind) intekenen. We
hanteren een norm van maximaal 5 ouders
per klas. Op donderdag 7 maart sluit de
inschrijving. Mocht de leerkracht onverhoopt
ziek/afwezig zijn dan vervalt het
klassenbezoek.
Wilt u nog meer informatie of heeft u vragen
over ons onderwijs, dan bent u van harte
welkom op onze ouderavond op 11 of 16
april. Uiteraard kunt u ook al eerder voor
informatie en met vragen terecht bij de
teamleiders.
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Nieuws over de Boomgaarden én
het Balkon
Wij zijn op zoek naar (in ieder geval) 2
bolderkarren. Het is fijn wanneer we tijdens
uitjes de kar kunnen gebruiken voor het
meenemen van bijvoorbeeld koffie en thee
voor de begeleiders, drinken voor de
kinderen, het meenemen van educatieve
materialen en de tassen en jassen van
kinderen wanneer zij deze tijdens het uitje
niet nodig hebben.
Heeft u een bolderkar te leen of wilt/ kunt u
afstand doen van een bolderkar... Wij zijn er
blij mee!
Wij zijn ook op zoek naar
poppenhoekmaterialen. Heeft u thuis nog
wat over voor in deze hoek? Dan zijn wij er
blij mee! U kunt denken aan poppen,
keukenspullen, verkleedkleding etc. Uw
materialen mag u inleveren de teamleiders.
Alvast heel veel dank.

Gilbert Vermeulen en Yolanda de Wit,
teamleiders
Gezien in groep.... 7c (Gilbert en Yolanda)
De kinderen van groep 7c hebben ware
kunstwerken gemaakt. Zo op de foto zien de
werkstukken er al fantastisch uit, in de gang
knallen de werkstukken van de muur!

Verkoop Twaalfruiter T- shirts 5 maart
2019
Binnenkort staan er weer enkele schoolactiviteiten op het programma, waaronder de
sponsorloop, schoolvoetbal en schoolhockey.
Hiervoor hebben wij speciale Twaalfruiter Tshirts te koop, deze zijn het hele jaar bij de
administratie te koop, maar op dinsdag 5
maart 2019 hebben wij op twee locaties
een speciaal verkoopmoment:
Op de locatie Tuinlanden zal de verkoop
van de T-shirts plaats vinden in de Centrale
hal van 08.15 – 08.45 uur en vanaf 14.00 14.30 uur.
Op de locatie Boomgaarden zal de verkoop
van de T-shirts plaats vinden in de
teamkamer, die te vinden is op de tweede
verdieping in gebouw de Peer van 08.15 –
08.45 uur en vanaf 14.00 -14.30 uur.
De Junior T-shirts kosten € 7,50 en de Senior T-shirts kosten € 8,50, graag gepast
betalen.
Animal collage van Lieve
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Verkeer (groep 1-2b)
In de Elmerklas zijn we deze weken aan het
leren over verkeer. We hebben al besproken
welke vervoersmiddelen er allemaal zijn, en
leerden dat dat een bus, auto of trein kan
zijn, maar ook de fiets! We hebben ook
gekeken hoe we elke ochtend naar school
komen.

Onze groep (groep 5a)

•

We hebben ook een echte autohoek in de
klas! Daar kunnen we in rijden en met
verkeersborden erbij weten we dan welke
kant we op moeten.

Groep 2 heeft samen een weg gemaakt, met
daarop allemaal voertuigen, bomen en
verkeersborden. Dat was nog best lastig,
want ze moesten in twee teams
samenwerken. Maar gelukkig hebben we al
veel geleerd hoe we dat goed kunnen doen,
en kwam het dus best in orde.

Wij hebben een hele lieve klas
(Jacky).
• We doen aardig tegen elkaar (Evi).
• We pesten niet in de klas (Niels).
• Het gaat steeds beter in groep 5. De
cijfers zijn beter. Ruzies worden
opgelost. De luisterhouding vind ik
echt top, kijk naar de afbeelding
(Lina).
• We leren veel over de natuur en over
vroeger (Gwendolyn).
• Groep 5a heeft pas de CITO toetsen
gehad. Alle kinderen hebben heel
hard hun best gedaan (Nirmine).
• Deze week zijn we begonnen met de
boekbesprekingen. Iedereen heeft
zich goed voorbereid en heeft een
mooie boekbespreking gehouden.
Vooral de nummers 1, want die
moesten als eerste en dat is altijd het
moeilijkste (Lisanne, Nirmine).
• Het was spannend om te doen, maar
wel heel leuk (Fenna)!
• Ik hoop dat dit nog vele jaren
doorgaat met deze fijne klas (Lina).
En groetjes van de rest van groep 5a!

Met de auto’s die we van huis mee hebben
genomen en een mooi autokleed, kunnen we
lekker over de wegen roetsjen en proberen
we al een beetje voorrang te geven aan
links en rechts.
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Nieuws over de Tuinlanden

Nicole Ossendrijver en Karin Hulzebos,
teamleiders
Nieuws uit groep 5D

Makey
makey

Les 1+2
We hebben in de klas een stroomkring
gemaakt met makey makey. Spelen was
heel leuk. We hebben de stroomkringtest
gedaan dat vonden de kinderen heel erg
leuk. Toen gingen we weer op maandag
verder. We gingen muziek maken met een
instrument; een gitaar en een saxofoon. We
deden aluminiumfolie over de instrumenten
en toen konden de kinderen muziek maken.
Hoe deden ze dat? Ze deden aluminiumfolie
over het instrument. Dat deden ze over 4
gedeeltes van het instrument. Toen maakten
ze de kabels aan het aluminiumfolie vast.
Toen konden ze muziek maken.

Les 3+4
We maakten eigen controllers om spelletjes
op te doen. We deden Mario bros en Tetris.
We maakten de controllers van karton dat
moesten ze uitknippen. Anna en Elinn
maakten een konijntje, Lily en Joris maakten
een pandabeer, Bastiaan en Tijn maakten
een zombie en Levi en Amber maakten een
hond. We hebben de kabels weer op het
aluminiumfolie aangesloten. Ook kwamen
we erachter dat de stroom door ons heen
kon gaan. We ontdekten bij het spelletje
Mario bros dat je naar het volgende level
kon als je op N drukte. Volgende week
maken we onze controller af.
Onze controllers
Geschreven door Tijn met hulp van Juul.
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