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Agenda
22 okt herfstvakantie t/m. 26 okt
20 nov MR vergadering
21 nov studiedag (alle leerlingen vrij)
27 nov OV vergadering
5 dec Sinterklaasfeest
20 dec kerstdiner met ouderborrel

Wist u dat...
* we samen met andere partners in de wijk
de veilig verkeersweek organiseren?
* er in de herfstvakantie weer aan de
pleinen gewerkt wordt?
* we weer veel gelezen hebben tijdens de
kinderboekenweek en dit ook een goede tip
is voor in de vakantie?

Beste Ouders,
De eerste schoolweken zitten er al weer op!
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne
herfstvakantie! Geniet nog even van het
mooie weer!

Kinderboekenweek
Afgelopen periode hebben wij gewerkt met
het thema van de Kinderboekenweek 'Kom
erbij' in het thema van vriendschap.
De kinderen hebben de Kinderboekenweek
geopend in de klassen en activiteiten gedaan
passend bij het thema. Zo werden er
vriendschapsarmbandjes gemaakt, getekend
en gekleurd over vriendschap en werd er
veel voorgelezen & zelf gelezen.
Ook hebben we een
echte vriendenspeurtocht gehouden in de
school. Kinderen zochten naar het goede
vriendje op hun bingokaart. Uiteindelijk
konden ze een zin of woord lezen op hun
bingokaart passend bij deze week.
Daarnaast hadden wij de jaarlijkse
kleedjesmarkt. Het was een succes bij de
kinderen en de leerkrachten!
Vele kinderen verkochten hun boeken of
hielpen andere kinderen met het verkopen.
Ook hebben vele kinderen nieuwe boeken
kunnen kopen of hun maatje kunnen helpen
met het kiezen van een boek. Wat een leesen kijkplezier zullen ze hier aan beleven!
Bij de les - herhaling
In de week van 29 oktober en 5 november
bieden we elke dag de mogelijkheid om een
instructie mee te maken. Om 8:15 uur
vertellen we u kort over onze didactische
werkwijze, over hoe wij instructie geven.
Vervolgens volgt u van 8:30 tot 9:15 uur
een les. Van 9:15 tot 9:30 hebben we een
nabespreking over leerprincipes en onze
didactiek.
Bij de klassen hangen overzichten welke les
op welke dag gegeven wordt en tevens kunt
u op deze lijsten aangeven welke les u wilt
bezoeken. We hanteren een norm van
maximaal 5 ouders per klas.
Op maandag 29 oktober sluit de inschrijving.
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Overblijfbijdrage - herhaling
Op dit moment is de overblijf voor ongeveer
220 kinderen van de totaal 1400 betaald.
We waarderen het zeer als u de
overblijfbijdrage zou willen betalen. In de
bijlage van deze nieuwsbrief ontvangt u een
herinnering van het betalingsverzoek.
Vervangers
Een heel aantal collega’s hebben zich de
afgelopen dagen ziek moeten melden
vanwege de griep. Bij ziekte van de
leerkracht vragen we in eerste instantie de
invalpool om een vervangend leerkracht.
Echter; we weten dat er vrijwel geen
invalleerkrachten meer beschikbaar zijn. Alle
invalpools zijn opgedroogd.
Gelukkig hebben we onderwijsassistenten in
dienst die de school goed kennen en weten
we hoe we werken. Zij worden ingezet om
de zieke leerkracht te vervangen. We
begeleiden onze onderwijsassistenten hierbij
goed, zodat zij dit ook kunnen. Onze
onderwijsassistenten worden alleen ingezet
voor kortdurende vervangingen. Wanneer
een leerkracht langere tijd ziek is, gaan we
opnieuw op zoek naar een invalleerkracht.
Bij meerdere zieken tegelijk, kan het ook zo
zijn dat we besluiten klassen op te delen. Dit
willen we niet te vaak doen, gezien dit zowel
een belasting is voor de kinderen uit de
betreffende klas als voor de klassen waar de
kinderen over verdeeld worden.
Bij uiterste nood vragen we u om uw kind
thuis te houden. We zullen dan wel altijd de
mogelijkheid bieden om toch naar school te
komen als u geen opvang heeft voor uw
kind.
Bepaalde klassen hebben soms over een
langere periode pech: beide duo’s vallen uit,
de vervanger van de vervanger wordt ziek,
er ontstaat onrust door de wisselingen oid.
Op dat moment besluiten we dat de
leerkracht (die niet of nauwelijks afwezig is
geweest) van een stabiele klas tijdelijk deze
klas lesgeeft. We zoeken dan vervanging
voor de leerkracht van de ‘stabiele’ klas.
Wanneer we van tevoren weten dat een
leerkracht afwezig is (bijv. doktersbezoek of
scholing) dan zult u op de hoogte worden
gesteld middels een digiduifbericht. Ook
wanneer een leerkracht langer ziek is of
veelvuldig, zult u een digiduifbericht
ontvangen met meer informatie.
Wanneer de kinderen van groep 1,2,3 of 4

verdeeld worden, zullen we u via een mail
laten weten in welke klas uw kind die dag is
en bij welke leerkracht u uw kind ’s middags
op kan halen.
We vinden het heel vervelend dat er
onvoldoende vervangers beschikbaar zijn.
We hopen op uw begrip en steun.

Veilig Verkeersweek
In de week van 5 november start de veilig
verkeersweek. Wij besteden deze week
aandacht aan de verkeerssituatie in de wijk.
De kinderraad maakt zich zorgen om het
gedrag van mensen op de weg en dat
auto`s te hard rijden in de buurt van de
school. Hoe zorgen we samen voor de
verkeersveiligheid? In alle klassen maken
we dit onderwerp bespreekbaar.

Nieuws van de Oudervereniging
Uitnodiging algemene ledenvergadering
De Oudervereniging nodigt u hierbij van
harte uit voor de Algemene Leden
Vergadering welke gehouden zal worden op
dinsdag 27 november aanstaande om 20.30
uur, locatie Tuinlanden.
Wilt u deze vergadering bijwonen? Dan
ontvangen wij uw aanmelding graag op
ov@twaalfruiter.nl.
Wij hopen u dan te mogen begroeten!
Fanny Koppers (voorzitter)
Komt u ons helpen versieren?
December, feestmaand! Om alle locaties in
een gezellige sinterklaas en knusse
kerstsfeer te brengen zijn wij op zoek naar
ouders die ons daarbij kunnen helpen.
De data zijn als volgt.
Versieren Sinterklaas, vrijdag 16 november
Opruimen Sinterklaas, donderdag 6
december
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Versieren Kerstmis, vrijdag 7 december
Opruimen Kerstmis, vrijdag 21 december
We starten om 08.30 uur.
Komt u ons helpen? Laat het ons dan weten
op ons mailadres ov@twaalfruiter.nl. Graag
vernemen we welke dag en welke locatie.
Hulppieten gezocht!
Sinterklaas is voor 5 december nog op zoek
naar een aantal hulppieten die hem die
ochtend kunnen helpen de vele cadeautjes
in de juiste klassen te brengen.
Wilt u hem helpen? Mail ons dan op
ov@twaalfruiter.nl

Nieuws over De Boomgaarden én
Het Balkon

Yolanda de Wit, teamleider
Kinderboekenweek (groep 1-2a)
Wij hebben het de afgelopen weken gehad
over ‘vriendschappen’ het thema van de
Kinderboekenweek. Er is voorgelezen uit het
boek ‘Rikki’ en hebben bijtjes geknutseld
want ‘wij horen bij elkaar’.
Tijdens de kleedjesmarkt zijn er veel leuke
boeken gekocht. Groep 6 heeft ons hierbij
geholpen. Want het was toch wel een beetje
spannend om op pad te gaan door de
school.

Groep 6 heeft ook voorgelezen aan ons.
Wat was dat gezellig! Een groot compliment

ook voor groep 6. Zij waren erg betrokken
bij de kleuters.

.
Naar een melkveehouderij - Superboer!
(groep 6c)
Woensdag 10 oktober zijn wij naar ‘de man
die ons eten maken kan’ geweest. Namelijk:
De boer. Op de fiets, met stralend weer, zijn
we naar Haarzuilens gegaan. De lucht die op
de boerderij hing, was voor sommige
kinderen wel even schrikken. Maar gelukkig
raakten we er snel aan gewend. De boer
heeft ons eerst een rondleiding gegeven en
van alles verteld over de boerderij. We
hebben ontzettend veel informatie gekregen
over de koeien en hoe de melkproductie
verloopt. Naast luisteren naar de boer,
mochten we ook een hele hoop doen en
ontdekken. We hebben gevoeld aan
schrikdraad, met de machine gemolken, de
koeien eten gegeven én we mochten een
grasgevecht houden.

Het tweede gedeelte van de ochtend
bestond uit opdrachten die in je groepje
uitgevoerd moesten worden. Hierbij leerde
de kinderen: het eten van de koe af te
wegen, diertjes te herkennen uit de sloot,
verschillende vogelsoorten te spotten, met
de hand te melken, de stallen te vegen en
hoe een tractor er van binnen uitziet.
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We hebben een hoop geleerd van deze dag!
Wist u bijvoorbeeld dat ….

-

-

Een kalfje van 1 jaar een pink wordt
genoemd
Veel kinderen eerst dachten dat een
kalfje van 2 jaar dan ‘wijsvinger’
heet, maar nu weten dat een 2 - jarig
kalfje een vaars heet
Dat koeien meestal maar 20 minuten
slapen op een dag
Dat sommige koeien van de boer wel
100 kilo gras eten op een dag
Dat de lieveling’s koe van de boer
wel 25 liter melk geeft op een dag

De Muisklas (1/2G)
De afgelopen 4 weken hebben wij in de
Muisklas gewerkt aan het thema
vriendschap, deze week was de laatste
week. Na de vakantie beginnen wij het met
thema herfst. We hebben dit thema twee
letters geleerd: de ‘p’ van pesten en de ‘r’
van Rikki. Rikki is een konijntje dat anders is
dan andere konijnen: zijn rechteroor hangt
naar beneden. Het boekje legt op een
begrijpelijke manier aan kinderen uit dat
'anders zijn' niet per se 'minder zijn'
betekent.
We hebben met elkaar een ‘poster’
gemaakt:

Nieuws over De Tuinlanden

Karin Hulzebos, teamleider

Een zoon!
Op 12 september is (juf) Susanne
Vermeulen bevallen van een zoon, Mats.
Susanne geniet momenteel van haar verlof
samen met haar man Jasja en oudste zoon,
Tim. Binnenkort zal Susanne met de kleine
Mats op bezoek gaan bij haar groep van
vorig jaar (de huidige groep 6G). Na de
kerstvakantie zal zij weer aan de slag gaan
binnen onze school.

We hebben het erover gehad dat wanneer
vriendjes je helpen, sommige dingen net iets
makkelijker gaan.
We hebben geoefend met kleine kraaltjes
rijgen aan een koord, we hebben namelijk

vriendschapsarmbandjes gemaakt. Alle
kinderen hebben voor iemand uit de klas
een armbandje gemaakt:
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Ook hebben we gewerkt met cijfers en
letters. We hebben het verschil besproken
en geoefend. Uiteindelijk hebben we de
cijfers en letters op tafel gesorteerd. We
kwamen erachter dat we er een aantal
dubbel hadden en ook nog een aantal
misten.

In de klas doen we leuke ‘leer’spelletjes op
het Digibord. In de kring oefenen wij met
zijn allen. Bij het spelen en werken mogen
er steeds twee kinderen zelf aan de slag met
zo’n spelletje.
Een bericht uit groep 3G,
De tijd vliegt als je het naar je zin hebt! Het
lijkt nog maar even geleden dat de
leerlingen de klas binnen kwamen.
Inmiddels kennen de leerlingen het
dagelijkse reilen en zeilen van groep 3. In
dit stuk leest u hoe de leerlingen aan de slag
zijn gegaan met Veilig Leren Lezen.
Veilig Leren Lezen
De leerlingen hebben kennis gemaakt met
Veilig Leren Lezen en alle spullen die daarbij
horen zoals de letterdoos, het
klikklakboekje, het Veilig&vlotboekje, het
leesboek en het werkboek. Dat zijn best veel
spullen!
De leerlingen hebben ook al de letters
i,e,aa,ee,oo,k,m,s,p,r,v,n,t,b, d,oe geleerd.
De leerlingen leren namelijk per twee dagen
een nieuwe letter tijdens de basisles. Elke
dag is er eerste een uitgebreide uitleg met
letter- en klankanalyse, vervolgens gaan de
kinderen zelf drie keer een kwartier met de
nieuwe letter en de bekende letters aan de
slag. De leerlingen werken in een
circuitvorm met drie groepen.
Groep 1 begint met het veilig-gespeldboekje en gebruikt daarbij de letterdoos. De
leerlingen leggen het woord of de zin neer
wat bij het plaatje.
In groep 2 zijn de leerlingen onder
begeleiding van de juf in hun
veilig&vlotboekje aan het lezen.

De leerlingen lezen woordrijtjes om het
lezen te automatiseren.
In groep 3 werken de kinderen in hun
werkboek.
Na een kwartier volgt er een kort spelletje
zoals ‘ tik tik, wie ben ik?’ of een
bewegingsspelletje. Vervolgens wisselen de
kinderen van activiteit en gaan weer 15
minuten lang hard aan het werk.
Wat vinden de kinderen?
De kinderen vinden het heel leuk om een
nieuwe letter te leren en zelf al te (leren)
lezen. Ze vertellen ook vol enthousiasme als
ze de nieuwe letter ergens zien, bijvoorbeeld
op hun drinkpakje. De leerlingen vinden het
ook leuk om de verschillende dingen tijdens
de les te doen. Een leerling zegt:“ Dit is de
SS, die zit ook in mijn naam.” Over het
circuit wordt gezegd: “ Het is leuk dat je
alles kan proberen en niet alleen een ding.”
Al met al vinden de alle leerlingen het leuk
om te leren lezen en dat is een goed teken.
Thuis
Naast het leren op school zijn er ook
leerlingen thuis aan de slag gegaan.
Sommige leerlingen lezen heel veel. Een
leerling vertelde dat ze haar boek al twee
keer uit had gelezen. De meeste ouders
hebben inmiddels de e-mail van basispoort
met de activatielink ontvangen en het
thuisaccount geactiveerd. De leerlingen die
al in de thuissoftware hebben gewerkt zijn
erg enthousiast. Een leerling uit groep 3G
zegt: ”Het is leuk, omdat je punten kan
verdienen en je boomhut mooi kan maken.“
Natuurlijk kunt u ook altijd samen een
boekje lezen of voorlezen. Het
allerbelangrijkste is dat het kind er plezier in
heeft!
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