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Agenda
29 mrt. Sponsorloop
2 april. Nationale Buitenlesdag (Brede
school)
2 april. OV vergadering
9 april. MR vergadering
12 april. Koningsspelen

Wist u dat...
•
•
•

Handhaving druk bezig is met
controles bij het naar school brengen
van de kinderen?
De voorbereidingen voor de
Koningsspelen weer in volle gang
zijn?
We na carnaval ons verheugen op de
Paasviering?

Beste Ouders,
Na het schitterende weer in de
krokusvakantie is iedereen deze week weer
gestart. Afgelopen weekend was het
carnavalsweekend. We gaan nu met elkaar
de veertigdagentijd in. In deze nieuwsbrief
treft u nieuws uit de parochie aan over dit
onderwerp. Ook leest u het laatste nieuws
hoe carnaval/juffen-meesterdag is beleefd
op de Boomgaarden en de Tuinlanden.
Veel leesplezier.

Meting leerlingtevredenheid, schoolklimaat en veiligheid
In de maand september hebben we onder al
onze leerlingen van groep 6, 7 en 8 een digitale anonieme meting gedaan naar tevredenheid, schoolklimaat en veiligheid. We
hebben de resultaten uit de meting geanalyseerd en bepaald waar actie op gaan zetten.
Welbevinden hebben de leerlingen beoordeeld met een 7,6. Ze vinden het over het
algemeen fijn in de groep en de klas. De ervaren en fysieke veiligheid beoordelen ze
met een 8. De meeste leerlingen voelen zich
veilig in en rond de school. 69% van de leerlingen geeft aan zich sociaal veilig te voelen.
Zij voelen zich geen slachtoffer van pesten.
We hebben als school gesteld dat we tevreden zijn met de algemene beoordeling van
het welbevinden en de sociale en fysieke
veiligheid. We zijn niet tevreden over het
aantal leerlingen dat zich sociaal niet-veilig
voelt door oa. pesten. We vinden dat kinderen zich sociaal veilig moeten kunnen voelen en derhalve zetten we de komende tijd
in op gesprekken over pesten, wat je kan
doen en waar je naar toe kan. Ook zal het
anti-pestprotocol onder de loep genomen
worden en aangescherpt worden door de
anti-pest coördinatoren. Tevens zullen we
met de leerlingen bespreken op welke plekken kinderen zich fysiek niet veilig voelen en
hoe we dat kunnen verbeteren. Kinderen geven met name aan dat dit op het plein,
rondom de school en ‘elders’ is. We willen
dit specifieker in beeld krijgen, om er vervolgens ook gerichte acties op te kunnen zetten.
Honkbal scholentoernooi 10 april 2019
Eindelijk is het zover. Dit jaar is er een
Schoolhonkbal toernooi. In navolging van de
voetbal en hockey kun je nu meedoen aan
een honkbal scholentoernooi.
Voor de groepen 4 t/m 7 organiseert Honken Softbalvereniging UVV Honkbaltoernooi.
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De vorm van honkbal die gespeeld wordt is
BeeBall. Beeball is een stoer, flitsend en leuk
spel voor kinderen van 5 tot en met 10/11
jaar. Door de kleine teams en eenvoudige
spelregels worden kinderen volledig bij het
spel betrokken en zijn ze volop in beweging.
Bij BeeBall staan teamgeest, sportiviteit en
spelplezier voorop. BeeBall verschilt met het
klassieke honk- en softbal doordat het spel
door kinderen in kleinere
teams wordt gespeeld. De kleine afmeting
van het veld bevordert speelintensiteit.
Per school, kunnen er maximaal 4 teams
worden opgegeven:
·
Twee in de rookie klasse
(groep 4 en 5)
·
Twee in de minors klasse
(groep 6 en 7)
Per team wordt er om een begeleider
gevraagd.
Opgeven kan bij: tobievanrees@gmail.com.
Graag naam van de deelnemer en groep
doorgeven i.v.m. de indeling
De teams kunnen op woensdagmiddag 3
april een clinic volgen, waarbij wij de
technische vaardigheden en het spel
toelichten, maar vooral leuk oefenen.
Locatie: Sportpark de Paperclip,
Parkzichtlaan 201 te Utrecht (UVV)
Tijd clinic (3 april): ca 15.00 tot 16.30
Tijd toernooi (10 april): ca 14.30 tot 17.30

Nieuws vanuit de
oudervereniging
OPROEP AVONDVIERDAAGSE 2019
25 tot en met 28 juni 2019 hopen wij met
heel veel Twaalfruiter kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 de avondvierdaagse te
lopen. Binnenkort ontvangt u hierover meer
informatie.
Voor wij echt van start kunnen met de organisatie van dit sportieve evenement zijn wij
op zoek naar ouders die ons 1 of meerdere
dagen als verkeersregelaar willen helpen.
Iedere school moet iedere avond minimaal 3
verkeersregelaars aanleveren, dit is een vereiste om als school mee te mogen lopen.
Wat verwacht de stichting avondvierdaagse
van u? U doet een online cursus, en op 20
juni is er een theorie en praktijkavond met
alle verkeersregelaars. Wilt u ons helpen?
Laat het ons dan weten op mailadres
ov@twaalfruiter.nl
Wij hopen op veel aanmeldingen, want het
zou zonde zijn als onze school niet mee mag
doen!
Oudervereniging Basisschool de Twaalfruiter

Nieuws uit de parochie
Via onderstaande link treft u de nieuwsbrief
de digitale nieuwsbrief “Veertigdagentijd en
Pasen” aan. p://tinyurl.com/digibriefvasten2019
In deze editie vindt u onder andere:
• Het Veertigdagentijdproject op
zondag dat gezamenlijk in De Meern
zal plaatsvinden
• Palmzondag en de Kinderkruisweg
• Live The Passion kijken voor tieners
• Café Taizé voor jongvolwassenen
• Internationale mis
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Nieuws over
de Boomgaarden én het Balkon

Ridders en kastelen
(Groep 1/2i; de kleine berenklas)
De kinderen uit de kleine berenklas werken
de komende weken over het thema ridders
en kastelen. De klas wordt omgetoverd in
een kasteel, er worden prachtige forten met
ophaalbruggen gebouwd en er wordt
geoefend met het rijden op een paard (in de
gymzaal).

Gilbert Vermeulen en Yolanda de Wit,
teamleiders
Nog even nagenieten; Gezien…
(Gilbert en Yolanda)
op het plein van de Boomgaarden
Tijdens de meester- en juffendag waren alle
juffen- en meesters verkleed als piraat. Op
het plein werd een echte piratendans
uitgevoerd.

De kinderen van groep 2 zijn aan de slag
gegaan met het ontwerpen van hun eigen
wapenschild. Hiervoor moesten zij eerst een
ontwerp maken. De kinderen konden al goed
bedenken wat er op hun schild moest
komen. Er werden stoere dieren getekend,
zoals draken, leeuwen en paarden. Ook
kwamen er zaken als een zwaard, helm,
kroon of harnas voorbij. Het ontwerp hebben
de kinderen nageschilderd op een schild van
karton. De resultaten zijn erg mooi
geworden en te bewonderen in de klas. Het
beloven hele interessante weken te worden
binnen dit thema!

In groep 5b
Tijdens de meester- en juffendag stond zelfs
de gymles in het teken van het thema
‘Piraten’. Meester piraat ‘Gert-Jan’ is opzoek
naar een schip, vol met kinderen, om te
veroveren.
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Meander, boekbespreking en Naut
(groep 5b)
Meander
We hebben de afgelopen periode gewerkt
aan het thema ‘Nederland, waterland’.
De kinderen weten inmiddels alles te
vertellen over het maken van een polder, de
functie van waterkeringen en van het feit
dat Nederland voor de helft onder water ligt
als er geen dijken zouden zijn.
Ook hebben zij dit thema kennis gemaakt
met topografie van de rivieren en kanalen in
Nederland. En wat vonden de kinderen dit
leuk! Ze hebben vol overgave geluisterd
naar de verhalen en samen hebben we de
grote kaart van Nederland goed bestudeerd.

Verhalende boekbesprekingen
In groep 5 houden de kinderen voor het
eerst een boekbespreking. Dat is reuze
spannend. Deze week zijn we gestart met de
verhalende boekbesprekingen. Deze worden
twee keer achter elkaar in een klein groepje
gehouden. De kinderen voorzien elkaar van
tips en tops en kunnen deze in de volgende
ronde direct toepassen.
De kinderen hebben het hartstikke goed
gedaan. #TROTS

De vorige periode hebben we met Naut
gewerkt rondom het thema: ‘voeding en je
lichaam’. Hierbij hebben we het gehad over
wat ons lichaam allemaal nodig heeft om te
kunnen groeien. Ook hebben we gewerkt
met de schijf van 5 en zijn we in groepjes
uiteen gegaan om te kijken welke
etenswaren er onder welke schijf vallen.
De kinderen weten veel te vertellen over
vleeseters, planteneters en alleseters en
waar je ze aan kunt herkennen. Waarom
zitten de ogen van een vleeseter aan de
voorkant en bij een planteneter aan de
zijkant? Ook hebben we gezien dat hierbij
altijd uitzonderingen zijn.

Nieuws over de Tuinlanden

Nicole Ossendrijver en Karin Hulzebos,
teamleiders
Carnaval/ juffen- meesterdag

(namens het team Tuinlanden)

Naut

Voor de vakantie werd er ook op de
Tuinlanden feest gevierd met de carnaval /
juffen- meesterdag. We hebben prachtige
kostuums gezien, de leerkrachten werden in
het zonnetje gezet en spontaan hielden we
met elkaar een polonaise door de gangen.
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Het was een gezellige dag. Namens alle
juffen en meesters: Bedankt voor de mooie
cadeaus en de aardige woorden! We vonden
het een mooie dag!

Stap 2 we hebben het blad waar we het Elfje
of moesten maken eerst mooi geverfd met
de kleuren die de ander leuk vond.
Stap 3 de kinderen maakten een eerste versie op hun kladblok met de informatie uit
het interview.
Stap 4 toen maakten we het echte elfje op
het A 4tje.
Met zwarte stift schreven we de 11 woorden
op het A 4tje.
Stap 5 toen plakten we het elfje op een geel
of groen papier.
Stap 6 iedereen gaf zijn maatje het elfje wat
ze voor elkaar hebben gemaakt.
Het resultaat is een positief cadeautje dat
leuk is om te geven en leuk is om te ontvangen. Vol trots hangen de Elfjes nu in de klas.
(door Hugo en Thomas geschreven)

Nieuws uit groep 5E

Een elfje voor iemand anders!
In groep 5E werken we aan sociale verbondenheid op verschillende manieren. Deze
week doen we dat door het maken van een
Elfje voor iemand anders. Het idee komt van
werken aan weerbaarheid.nl van Stephanie
de Hoop.
Hoe maak je in elf woorden iets leuks voor
een ander en leer de elkaar tegelijkertijd beter kennen?
Iedereen zocht een maatje op in de klas die
hij of zij niet goed kende.
Daar aan ging hij /zij vragen stellen om
meer over deze persoon te weten te komen.
Dus wat weet je nog niet over de ander?
Stap 1 de juf legde uit hoe je een elfje
moest maken. Dit is een soort gedicht dat
bestaat uit 11 woorden.
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