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Agenda
5 dec Sinterklaasfeest
17 dec Kerstviering
18 dec Kerstviering
20 dec kerstdiner met ouderborrel
24 dec t/m 4 januari kerstvakantie

Wist u dat...
* de groepen 7 en 8 met de
kinderpostzegelactie € 29.148,- ophaalden?
* er ongeveer 200 leraren van de stichting
bijeen kwamen op de studiedag?
*de rommelpieten zelfs met wc rollen in de
weer zijn geweest?
* het team een workshop heeft gevolgd om
muziekinstrumenten goed in te zetten in de
lessen?

Beste Ouders,
Sinterklaas is weer in het land! De school
ziet er prachtig uit dankzij de hulp van de
ouders van de oudervereniging. Zelf hebben
we ook veel versieringen gemaakt: er is veel
geknutseld in de klassen. Kortom; wij zijn er
klaar voor om Sinterklaas en zijn pieten op 5
december te verwelkomen!

Inspectiebezoek
Afgelopen week waren er gedurende twee
dagen twee onderwijsinspecteurs bij ons in
de school.
Vanuit het nieuwe inspectiekader worden
scholen bezocht met als doel het
bestuursbeleid te inspecteren en daarnaast
de kwaliteit van het onderwijs op de school
te beoordelen.
Gedurende deze dagen zijn er veel
lesbezoeken gedaan, is er gesproken met de
leerlingen, leraren en het MT.
De inspecteurs hebben aangegeven dat ze
onder de indruk zijn van het beleid in onze
school en dat ze een zeer positief beeld
hebben van de school. Er is een duidelijke
kwaliteitszorg waarin we doelgericht aan
kwaliteitsverhoging werken, zicht hebben op
het onderwijsproces en de ontwikkeling
richting vakmanschap laten zien. ‘Er worden
hier goede dingen gedaan’, ‘het onderwijs
van de kinderen wordt er beter van’. Met
name het zelf reflecterend vermogen,
evalueren van (onderwijs) processen werd
er specifiek uitgelicht.
Over de lesbezoeken gaven de inspecteurs
ons terug dat ze zien dat we werken aan
didactiek: we zetten het EDI model in (waar
we u tijdens de lesbezoeken over verteld
hebben) en ze zien ook de toepassing van
de leerprincipes van Rosenshine. Ze zien de
koers van de school terug in de lessen, terug
bij de leerlingen. Daarnaast benoemden ze
een prettig leerklimaat, een taakgerichte
werksfeer, de focus op goed lesgeven en de
doelgerichtheid.
De leerlingen die met de inspecteur hebben
gesproken waren ook heel tevreden over de
school. Ze voelen zich veilig en als er wel
eens gepest wordt, kun je daarvoor goed
terecht bij de leraar. De leerlingen gaven
aan dat er hard gewerkt wordt (tempo, niet
te laat komen) en waren positief over de
leraren. Ze hadden wel enkele tips over het
buitenspelen, over huiswerk, tosti’s eten
met een continurooster en over te lange
instructies.
Twee elementen waar we verder aan kunnen
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werken volgens de inspecteurs is 1. de
didactiek helemaal eigen maken zodat het er
helemaal ingeslepen zit en we de sterke
leerlingen ook nog beter kunnen bedienen
en 2. het versterken van het
kleuteronderwijs. Beiden staan in ons
jaarplan en zijn dus ook in ons zicht. Hier
zullen we o.a. de komende tijd ook (verder)
mee aan de slag gaan.
Studiedag stichting RK. Basisscholen
Vleuten-De Meern-Haarzuilens
Woensdag 21 november werd er een
studiedag georganiseerd voor alle collega’s
in de stichting. Tijdens de dag hebben we
workshops gevolgd over goed
rekenonderwijs, close reading (begrijpend
lezen/woordenschat onderwijs), onderwijs
aan kleuters en persoonlijk leiderschap.
Het was een inspirerende dag die goed
aansloot bij datgene wat we ontwikkelen als
school.
Nieuwbouw voor de Boomgaarden en
Het Balkon
Sinds een jaar zijn we intensief in gesprek
met de gemeente over de schoolgebouwen
van De Boomgaarden en Het Balkon.
O.a. over de (veel te lange) tijdelijkheid van
de gebouwen, het warmteprobleem en de
wateroverlast op en buiten het plein.
We zijn er uiteindelijk op uit gekomen dat
we binnen afzienbare tijd een nieuwe school
mogen gaan bouwen aan de Passiebloemweg. Daar zijn we ontzettend blij mee!
We zijn echter nog midden in het proces
omdat er onduidelijkheid is of de kavel groot
genoeg is voor zowel nieuwbouw voor ons
als voor de Jenaplan, wie welk deel van de
kavel krijgt, hoe de ontsluiting zal zijn met
het verkeer, hoe de tijdelijke situatie tijdens
de bouw er uit zal zien enz. Enz. Ook het
communicatieplan was nog niet door de
gemeente gedeeld. Aan alle partijen was tot
op heden gevraagd niet te communiceren
gezien het belang van een eenduidige,
gelijktijdige communicatie. Het was voor ons
dus ook een grote verrassing toen we
gisteren uit het afsluitend inspectiegesprek
kwamen dat er een brief in de wijk was uit
gegaan over de nieuwbouw. Teleurstellend
omdat we iedereen graag zelf het grote
nieuws hadden willen vertellen.
We zullen u vanaf heden geregeld op de
hoogte houden van de voortgang. Daarnaast
blijven we met de gemeente in gesprek over
de situatie totdat we in de nieuwbouw
kunnen: wat gaan ze doen aan met name

het warmteprobleem in de zomer?
Wordt vervolgd...
De Sylvester Scholierencross
Al enkele jaren doen kinderen van onze
school mee aan de Sylvester Scholierencross
in Soest.
Dit is een jaarlijks terugkerend evenement
op oudejaarsdag, 31 December.
In de bossen en het duingebied van Soest
vindt dan één van de grootste
hardloopevenementen plaats. Onderdeel van
deze dag is ook dat verschillende scholen de
strijd met elkaar aangaan.
Vorig jaar deed onze school mee met 4
teams, en werd het team uit Groep 5/6 zelfs
3e van de 29 scholen.
Maar uiteraard staat het plezier voorop. En
na afloop krijgt iedereen een mooie
herinnering.
Voor meer informatie :
http://www.sylvestercross.nl/soest/78/54/sy
lvester-scholierencross.html
Vertrek is in de ochtend om 9.00 uur.
Terugkomst in Vleuten omstreeks 13.00 uur.
Dus vindt uw kind hardlopen leuk, en wil
hij/zij meedoen aan deze wedstrijd, dan
zouden wij dat erg leuk vinden. Voor
aanmelding of vragen, graag een bericht
naar:Nanne Nicolai (vader van Tieme, Jelte
en Noortje, die ook meedoen...)
nannenicolai@hotmail.com 0619432099
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Nieuws over De Boomgaarden én
Het Balkon

inpakkamer waar cadeautjes door de
hulppieten worden ingepakt en natuurlijk
een pietenhuis. De heerlijkste pepernoten
worden gebakken in de bakkerij. Ook kun je
hier lekkere chocoladeletters vinden. De
komende weken leren we de letter s van sint
en p van piet, gaan we onze schoen zetten,
spelletjes en pietengym doen. Ook gaan we
pepernoten bakken. Nu zijn we druk met het
knutselen van sinterklaasjes en stoomboten.
De eerste sinterklaasjes zijn al klaar en
hangen aan de muur.

Yolanda de Wit, teamleider
Teamleider Joan Hodselmans
Hierbij willen we jullie laten weten dat Joan
komend half jaar haar re-integratie zal
vervolgen op een andere locatie, namelijk op
het Veldhuis. Joan is toe aan de stap waarbij
ze langzaamaan iets meer taken als
teamleider op zich neemt in een
kleinschalige setting. Joan zal vervolgens
per februari het zwangerschapsverlof van
Femke (teamleider van het Veldhuis)
vervangen tot aan de zomervakantie. We
hopen dat Joan met de zomervakantie weer
volledig hersteld en belastbaar is. Ze zal dan
waarschijnlijk na de zomervakantie haar
taak als teamleider op de Boomgaarden/Het
Balkon weer oppakken.
Ontruimingsoefening Boomgaarden
Op donderdag 15 november hebben we een
ontruiming op de Boomgaarden gedaan. De
leerkrachten en leerlingen zijn van tevoren
op de hoogte gebracht over deze oefening.
De ontruiming verliep erg goed. Alle groepen
stonden in ongeveer 5 minuten (compleet)
buiten. We hebben een aantal kleine
verbeterpuntjes genoteerd. Die puntjes
nemen we mee naar de volgende oefening.
We gaan dit schooljaar nog twee
ontruimingsoefeningen doen. Bij de
eerstvolgende oefening zijn alleen de
leerkrachten op de hoogte. Bij de laatste
oefening zijn alleen de hoofd BHV-ers,
teamleiders en conciërges op de hoogte.
Heel fijn dat we onze locatie zo snel en veilig
kunnen ontruimen.

De tafels leren in groep 4! (groep 4f)
In groep 4 leren de kinderen alle tafels. Aan
het einde van het jaar krijgt elk kind een
tafelkaart mee naar huis. Deze week zijn de
kinderen begonnen met het oefenen van de
tafel van 5. In de klas oefenen we deze tafel
op veel verschillende manieren. Zo spelen
de kinderen het spel ‘tafelmeppertje’ in
groepjes, joggen en bewegen we tijdens het
opzeggen van de tafel en spelen we het spel
mix en koppel. Ook loopt er door onze klas
een pad met daarop de tafel van 5.

Sinterklaas (groep 1-2k)
In de Nijntjesklas werken wij nu aan het
thema Sinterklaas. Dat is wel te zien, want
hij is met de stoomboot aangekomen in de
klas. De boot staat in de bouwhoek en de
kinderen kunnen er heerlijk spelen. Er is een
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Nieuws over De Tuinlanden

Karin Hulzebos, teamleider

kunnen investeren. Tijdens deze Master
merkte ik dat het geven van richting in het
onderwijs en het leiden van een team een
onderdeel was, waar ik mijn uitdaging in
vond. Op het moment dat er binnen de
Vroonestein een vacature ontstond als
unitleider en vervolgens als locatieleider,
besloot ik hier dan ook voor te gaan. Ik
wilde echter niet ongeschoold deze functie
vervullen. Daarom heb ik enige tijd geleden
de opleiding tot Schoolleider Basisbekwaam
gevolgd. Met deze opleidingen in mijn
rugzak en de ervaringen die ik de afgelopen
jaren heb opgedaan als leidinggevende, ben
ik nu toe aan een nieuwe werkomgeving.

Vorige week vrijdag is de OV druk geweest
met versieren van onze school! De
Tuinlanden ziet er heel gezellig uit, we zijn
helemaal in de “Sint - sfeer”. Bedankt
ouders!

Even voorstellen... Nicole onze nieuwe
teamleider!
Beste ouders van de Twaalfruiter,
Vanaf 1 december 2018 mag ik op de
Tuinlanden aan de slag als teamleider. Ik
kom naast Karin te staan en ik heb hier erg
veel zin in. Aangezien wij elkaar vast tegen
gaan komen, wil ik me aan u voorstellen.
Ik ben Nicole Ossendrijver en ik woon in
Nieuwegein met mijn gezin. Op dit moment
ben ik nog werkzaam als locatieleider op
KBS Vroonestein en sta ik daarnaast ook
nog voor de groep. In 2008 ben ik gestart
als leerkracht in het basisonderwijs. Na
diverse groepen les te hebben gegeven, ben
ik mij gaan scholen met een Master
Ecologische Pedagogiek om zo vanuit een
breder perspectief in mijn onderwijs te

Op de Twaalfruiter verwacht ik de komende
jaren samen met een heel enthousiast team
vorm te kunnen geven aan een vorm van
onderwijs wat het beste kan halen uit uw
kind. We zien elkaar!
Nicole Ossendrijver
Wist u dat we in groep 4D:
-druk zijn met het sparen van pietenplaatjes
-mooie schoentjes van klei hebben gemaakt
-en ook al geschilderd hebben
-heel mooi kunnen zingen met de lessen van
juf Wendy van script
-het erg leuk is om met muziekinstrumenten
te werken, en ook allemaal in de maat mee
kunnen doen
-druk aan de slag gaan met het leren van
tafels
-enthousiast kunnen vertellen in een binnenbuiten kring
-de gymlessen van juf Ashley erg leuk zijn
-fan zijn van de verhalen van "Spekkie en
Sproet"
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-ook het boek van Meester Kikker hebben
gelezen en de film hebben gezien.
-gelezen hebben samen met groep 5
-en daarmee 6 vreemde zaken hebben
opgelost uit het verhaal van Rosa en Tristan
-het gewoon erg gezellig hebben met
elkaar!!

klassenuitje naar het bos. Aan het einde van
het thema mochten de kinderen ook tamme
kastanjes en walnoten ook proeven, dit vond
niet iedereen even lekker ;) De letter j van
jas en de letter h van herfst leerden de
kinderen tijdens dit thema.
De kapla hoek: Hier konden de kinderen met
kapla een boom of een bos maken, met
blaadjes, eikels en andere vruchten uit de
herfst.

Het paddenstoelen veldje, met
paddenstoelen en egels van klei gemaakt.

Herfst in de kleine mol klas 1/2 L
In de kleine mol klas werken we vanaf deze
week over het thema Sinterklaas. Maar de 3
weken ervoor hebben we gewerkt over het
thema herfst, de kinderen vonden het een
geweldig thema en ligt voor de kinderen
dicht bij hun belevingswereld.

Knutselopdracht: Maak 4 paddenstoelen van
kort naar lang.

De klas werd omgetoverd tot een echt
herfstbos, met een kabouterhuis, een
paddenstoelen veldje en egels aan de muur.
Maar er moesten ook wintervoorraadjes
gemaakt worden voor de dieren die een
winterslaap houden. Dus met eikels,
kastanjes, walnoten, blaadjes etc. in de
weer om alle voorraadjes op tijd af te
krijgen. Deze mooie nootjes en blaadjes
hadden de kinderen zelf gezocht tijdens het

Knutselopdracht: Een egel uitprikken, zijn
stekels erop maken en goed meten om zijn
stekels even lang te maken.
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