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Agenda
24 dec. 2018 t/m 4 jan 2019 Kerstvakantie
8 jan. Ov-vergadering
15 jan. MR-vergadering
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

Wist u dat...
* Anne en Suzanne na de kerstvakantie
terugkomen van zwangerschapsverlof?
* we de regels tijdens het buitenspelen weer
even aanscherpen na de vakantie?
* goede verlichting op de fiets in donkere
dagen ongelukken voorkomt?
* we uw hulp vragen bij het vervullen van
onze vacatures?

Beste Ouders,
Afgelopen weken genoten we van de
sfeervolle school met lichtjes, kerstbomen
en van het gezellig samen zijn. Met als klap
op de vuurpijl natuurlijk het kerstdiner. Een
fijne tijd met momenten waarbij het
ontmoeten centraal staat. Natuurlijk ook een
drukke tijd waardoor we ook uit zien naar
vakantie.
We willen u allen, namens het team, hele
fijne feestdagen en een goede start van
2019 wensen!

Fijne feestdagen!

én een mooi en
gezond 2019!
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De kracht van een grote school!
Zoals u misschien al wel heeft vernomen,
neemt een aantal leerkrachten na de
kerstvakantie afscheid van onze school,
omdat ze een andere baan gevonden
hebben. De motivatie hiervoor is soms heel
praktisch omdat mensen graag dichtbij huis
willen werken en soms past de visie van de
school minder goed bij de persoon.
Beide redenen respecteren we en natuurlijk
wensen we Sandra, Kirsten, Patricia en
Rianne heel veel werkplezier en succes in
hun nieuwe baan.
Ten opzichte van een paar jaar geleden zijn
er op dit moment veel meer vacatures in het
basisonderwijs. Sterker nog: scholen hebben
de grootste moeite om aan personeel te
komen.
Het is ook daarom dat wij een beroep op u
als ouders doen. Help ons om een goede juf
of meester voor uw kind(eren) te vinden. De
Twaalfruiter zou graag in contact willen
komen met enthousiaste meesters en juffen
en daar kunt u ons bij helpen!
Een werkplek op onze school biedt de kans
om samen met andere collega’s mee te
denken over de manier van onderwijs
geven. Leerkrachten hebben een duidelijke
stem in de invulling van ons onderwijs. Een
nieuweling staat er niet alleen voor, hij of zij
wordt goed begeleid. Dat geldt voor nieuwe
leerkrachten maar ook met de zittende
professionals worden zeer regelmatig
begeleidingsgesprekken gehouden.
Op een grote school is veel kennis en
ervaring en mogelijkheden om door te
groeien in allerlei functies.
Wij zijn trots op de koers die we varen en
onlangs is gebleken dat de
onderwijsinspecteur deze mening deelt.
We werken hard binnen ons team en doen
ons best om samen het onderwijs op onze
school op een hoger plan te brengen. Omdat
de boog niet altijd gespannen kan zijn, is
natuurlijk ook ruimte voor gezelligheid. Deze
waardevolle momenten zorgen ervoor dat
we elkaar binnen ons grote team zien en
leren kennen.
Mocht u tijdens het kerstdiner of de
nieuwjaarsborrel iemand tegenkomen die
een onderwijsbevoegdheid heeft of die graag
in het onderwijs zou willen werken, laat hem
of haar dan a.u.b. contact met ons
opnemen. U kunt in ieder geval alvast

vertellen dat de Twaalfruiter voorop loopt en
dat het een ambitieuze organisatie is.
We zijn een grote school, samen zijn we met
velen. Als iedereen meehelpt de speciaal
hiervoor ontwikkelde flyer te delen, kan dat
best eens tot één of meer nieuwe collega’s
leiden.
Word allemaal ambassadeur en help ons om
samen het beste uit de kinderen te halen!
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met: Karin Hulzebos (teamleider)
karin.hulzebos@twaalfruiter.nl
tel: 030-6668052

Foto’s delen in groepsapps
In de feestmaand december is het maken
van foto’s tijdens de Sint intocht of het
kerstdiner een terugkerend fenomeen.
Voordat de nieuwe AVG in werking trad,
konden foto’s gewoon gedeeld worden in
bijvoorbeeld een What’s App groep. Dit mag
helaas zonder uitdrukkelijke toestemming
van de personen die op de foto staan niet
meer. Wilt u hierop bedacht zijn wanneer u
foto’s met elkaar deelt?

Nieuws van de oudervereniging
Even voorstellen

Op de foto
Locatie TL: Kjeld, Claudia, Martijn, Barry,
Susanne, Nanne-Marijn, Annette, Esther,
Jochem en Fanny
Locatie BG/Balkon: Tanja, Rajesh, Rilana
Helaas niet op de foto: Astrid (TL) en Inke
(BG/Balkon)
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Wij zijn de oudervereniging van Basisschool
de Twaalfruiter. Wij zijn een groep
enthousiaste ouders die zich vol overgave
inzet voor de activiteiten van de kinderen op
school. Wij zijn mede verantwoordelijk voor
het organiseren van activiteiten zoals onder
andere Sinterklaas, Kerstborrel voor de
ouders, schoolreisjes, avondvierdaagse en
de parade. Dit maken wij mogelijk door de
jaarlijkse ouderbijdrage.
Wij vergaderen 1 x per 6 weken. Hierbij is
ook altijd iemand van het schoolbestuur
aanwezig zodat we de organisatie van de
activiteiten goed op elkaar kunnen
afstemmen. In kleinere commissies regelen
wij verder alles tot in de details. Het lijkt zo
een hele club maar we kunnen echt nog wat
hulp gebruiken. Mocht je het leuk vinden
aan te sluiten mail ons dan op
ov@twaalfruiter.nl. Op dit emailadres
ontvangen wij natuurlijk ook graag
suggesties, tips voor de invulling van de
activiteiten.
Meer lezen over de OV? Kijk op de website
van school, onder ‘de school’>’OV’.
http://www.twaalfruiter.nl/index.php?id=ov

Nieuws over
De Boomgaarden én Het Balkon

Gilbert Vermeulen en Yolanda de Wit,
teamleiders
Kerst (groep 3e)
Wat heerlijk, de tijd voor kerst! We hebben
een prachtige gekleurde kerstboom in de
klas. De klas hangt vol lichtjes en we
luisteren naar het kerstverhaal. Natuurlijk
knutselen we ook graag. En de
schoenendozen voor Edukans werden goed
gevuld.

We hopen je snel een keertje op het
schoolplein te zien!
Algemene Leden Vergadering (ALV)
Dinsdag 27 november jongstleden heeft de
jaarlijkse ALV plaatsgevonden. Het
jaarverslag kunt u op de website van school
onder het kopje documenten terugvinden.
Sinterklaas
Wat was het fijn dat Sinterklaas dit jaar
weer met zoveel pieten op 5 december bij
ons zijn verjaardag heeft gevierd. Iedereen
is met een mooi cadeau naar huis gegaan.
De reserve cadeaus schenken wij dit jaar
aan Stichting Jarige Job.
Fijne vakantie
Terwijl de kinderen samen met hun
klasgenootjes en de leerkrachten een
sfeervol diner hadden konden de ouders
even gezellig samenzijn tijdens de door ons
georganiseerde kerstborrel. Wij vonden het
weer erg gezellig, en danken u hierbij voor
uw komst.
Wij hopen dat de kinderen en u van een
heerlijke welverdiende vakantie zullen
genieten en hopen u gezond weer snel in het
nieuwe jaar op het schoolplein te zien.

Maar de kinderen van groep 3 zijn ook al
heel ver met lezen en dat laten ze graag
horen! Bijna alle letters kennen we
inmiddels, wat gaat dat snel he... De
kinderen in de klas vinden kerst in de klas
ook heel fijn. En omdat ze al zo goed
kunnen lezen, hebben ze samen zinnen
bedacht voor in de nieuwsbrief.
Bij de kerstviering hebben we veel liedjes
gezongen we vonden kom erbij het leukste
en we hebben ook vier kaarsjes gezongen.
Met groep 8 maakten we een brief of een
kerstkaart een sok, een kerstboom, een
kerstklok, een kerstbal en een huisje. We
houden heel veel van ons kerstboekje. We
vonden het ook leuk dat we lootjes trokken
voor de kerstkaart we hebben zin in kerst!
En in het kerstdiner!
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Nieuws over De Tuinlanden

Brandweer in de klas (groep 4a)
Bij groep 4a, de Guppies, is deze week de
brandweer langs geweest.

De brandweer heeft de kinderen meer
geleerd over wat de brandweer allemaal
doet, veiligheid bij vuurwerk en over hoe
vuur het beste gedoofd kan worden. Verder
hebben de kinderen geleerd hoe zij het
beste om kunnen gaan met brandveiligheid
in huis. Is er bijvoorbeeld een rookmelder te
vinden in het huis en doet hij het ook en
waarom je je telefoon nooit tijdens het
slapen op je bed moet opladen.
Onze brandweervrouw had een schatkist in
de vorm van een brandweer meegenomen
en heeft vanuit daar allerlei attributen laten
zien waarbij de kinderen een beter beeld
kregen bij het beroep brandweer.

Nicole Ossendrijver en Karin Hulzebos,
teamleiders

Wist u dat de leerlingen uit groep 4e
 Prachtige tekeningen hebben
gemaakt van een halve Sint en een
halve Piet?
 Bezig zijn met het leren van de tafel
van 5?
 Heel leuk voor de Sint hebben
gedanst?
 Elke dag een topper van de dag
heeft?
 Heel hard aan het oefenen zijn om
beter te worden in Spelling?
 Het liefste het nummer ‘Banaan’
zingen tijdens de muziekles?
 Vinden dat er ook opruimpieten naar
school moeten worden gestuurd om
de troep van de rommelpieten op te
ruimen?
 Heel goed elkaar kunnen helpen en
samenwerken?

We wensen u

Groeten van de Boomgaarden en het Balkon
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Nieuws uit de Rikkiklas (1/2n)
Wat een kerstsfeer hangt er in de klas! Als
de kinderen binnenkomen ’s ochtends staat
de openhaard aan en branden de lichtjes
van de kerstboom en andere versieringen.
Maar de klas heb ik niet alleen versierd dat
hebben we met z’n alle gedaan. Wisten jullie
dat elke leerling een bal in de boom heeft
gehangen? Ook hebben wij een mooie stal in
de klas waar de kinderen graag naar kijken.
De kinderen kunnen al goed vertellen hoe
het kerstverhaal gaat.

Ook zijn de kinderen druk bezig geweest
met meten, verven en prikken. In de kring
hebben we veel verschillende activiteiten
gedaan; met kerstballen tellen, kerstballen
die uit de boom gestolen waren,
kerstwoordjes hakken en plakken en het
kerstverhaal op volgorde leggen.

Wisten jullie dat wij een elfje in de klas
hebben? Wij mogen deze niet aanraken en
hij mag helaas niet tegen ons praten, dat
staat in zijn boekje. Elke ochtend zit het
elfje op een ander plekje verstopt in de klas,
waar zou hij morgen zitten..?

Penmaatjes in groep 4G, de
giraffenklas!
Sinds de Kinderboekenweek zijn wij actief
aan het schrijven met penmaatjes! Dit
vinden wij ontzettend leuk en het is nog
leerzaam ook! We willen jullie graag
meenemen in ons avontuur van onze
penmaatjes-reis!
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Een paar maanden geleden zijn wij, door de
juf, gekoppeld aan een penmaatje. Hiermee
zouden wij de komende tijd mee gaan
schrijven. Spannend!
Oké, we zijn dan gekoppeld aan een
penmaatje. En dan? Hoe gaat dat dan
verder?

dat we ons penmaatje steeds beter leren
kennen!
Nu met de feestdagen voor de deur, wilden
we onze penmaatjes ook fijne feestdagen
wensen en dat hebben we gedaan door een
kerstkaart te knutselen en te beschrijven.
Nu maar hopen op antwoord!
Wij willen iedereen hele fijne feestdagen
toewensen en een fijne jaarwisseling!

We besloten te starten met ons voor te
stellen via “een elfje”. Dat is een vorm van
schrijven, een soort gedichtje, waarin maar
11 woorden worden gebruikt.
We hebben flink moeten zwoegen om een
mooi kloppend elfje te krijgen, maar wat
waren we trots!
En daar was dan het moment van posten!
Met z’n allen zijn we naar de brievenbus
gelopen en hebben we de brief gepost. En
toen begon de spanning wel toe te nemen.
Zouden we post terugkrijgen?
Na flink wat dagen in spanning te hebben
gewacht, was daar het moment! Er was
post!

Ieder van ons kreeg een brief terug. En niet
zomaar een brief! We kregen een voorstelelfje van ons penmaatje terug! Dat was wel
heel bijzonder!
Nu lag daar voor ons de taak om weer een
brief terug te schrijven. De juf heeft ons
geleerd hoe we dit moeten aanpakken.
We starten met een aanhef, gevolgd door
inleiding-kern-slot en we sluiten de brief
netjes af met een groet.
Inmiddels zijn we al maanden en vele heen
en weer brieven verder! We weten nu heel
goed hoe we een brief moeten schrijven en
waar we op moeten letten. Iedere keer blijft
het spannend wat we voor brief
terugkrijgen. En het is toch wel bijzonder

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen
en een gelukkig en gezond 2019!
Een hele fijne vakantie allemaal!
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