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t/m 29 mei. Kamp groep 8
mei. Hemelvaartsdag (alle kinderen vrij)
mei. Hemelvaartsdag (alle kinderen vrij)
juni t/m 14 juni. Pinkstervakantie

Wist u dat...
●
●
●
●

we bezig zijn om de pleinen
schaduwrijker en groener te maken?
we op zoek zijn naar ouders voor in
de klankbordgroep?
u donderdag de link naar de ouderenquête van de MR ontvangen heeft?
we het fijn vinden als u deze enquête
invult om ons feedback te geven?

Beste Ouders,
Schoolreis en kamp komen dichterbij of zijn
zelfs net al geweest. Zo hebben de groepen
5 en 7 zich afgelopen donderdag goed
vermaakt in Drievliet. Voor alle ouders,
leerkrachten en organisatoren: Bedankt voor
jullie inzet! Het was een geslaagde dag met
zelfs nog een zonnetje. Volgende week staat
het kamp van groep 8 op de planning. Wij
wensen de groepen 8 heel veel plezier!
In deze nieuwsbrief treft u o.a. een verslag
aan van onze studiedag van 21 mei.
We blikken ook nog even terug op de
geslaagde sponsorloop.
Daarnaast maken we deze nieuwsbrief ook
het thema voor de Parade van dit schooljaar
bekend...
Veel leesplezier!

Studiedag 21 mei
Afgelopen dinsdag hadden we studiedag met
het gehele team.
De leraren van groep 1/2 bogen zich over de
vraag hoe we goede thema's kunnen maken
waar de kinderen veel van kunnen leren. Er
waren gastsprekers uitgenodigd, die
vertelden over hoe zij mooie thema's maken
en hoe ze instructie geven aan kleuters. Ook
kregen we van een collega een workshop
over hoe je kleuters aanleert om verhalen
goed te begrijpen.
De leraren van groep 3 tot en met 8 hebben
zich deze dag gericht op op het curriculum,
het schoolplan en hebben twee workshops
gevolgd. Ook hier was een inspirerende
gastspreker die ons vertelde over hoe zij
vorm geven aan het aanbod, bijvoorbeeld
door projecten.
Bij het tweede gedeelte hebben we met z'n
allen feedback gegeven op ons schoolplan
voor de komende vier jaar. We hebben
gekeken waar we aan willen en moeten
werken.
Het derde onderdeel waren workshops door
onze collega's zelf gegeven: over ICT
gebruik, over het brein, over begrijpend
lezen en rekenspelletjes om te
automatiseren.
Einde van de dag hebben we met z'n allen
feest gevierd. Uit de eerder verstuurde
vragenlijst onder alle teamleden bleek
namelijk dat we heel veel uit het jaarplan
hebben gerealiseerd met z'n allen. Reden
voor een feestje dus...
Parade 17 juli: Kunst weken!
Vorig jaar hebben we kunst en cultuur voor
het eerst gekoppeld aan de Parade. Dat was
een groot succes, dus voor herhaling
vatbaar!
Dit jaar hebben we de kunstwerken
gekoppeld aan onze Parade. De Parade is op
woensdag 17 juli en zal dit jaar dus het
thema: Kunst!(weken) hebben. Tijdens de
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Parade worden er klassen ingericht als
museum met de kunstenaars waar de
kinderen mee hebben gewerkt. U kunt
hierbij denken aan Kandinsky, Mondriaan,
Keith Haring en Miró. Bent u nieuwsgierig
geworden naar ons prachtige project? Op
https://www.kunstweken.nl/ kunt u meer
informatie vinden over de kunstweken.
In de klassen zijn de leraren en de
leerlingen alvast gestart met dit rijke thema.
Op de Parade zullen wij de kunstweken met
elkaar feestelijk afsluiten! We kijken er erg
naar uit!

Warmte op locatie Boomgaarden
Komende week kunnen de ouders van
locatie Boomgaarden een bericht van ons
verwachten over het tegengaan van de
temperatuur in de school nu de warme
dagen er weer aan komen.
Wijkbericht infoavond nieuwbouw
Passiebloemweg
We attenderen de ouders van de
Boomgaarden/Het Balkon op het wijkbericht
van de gemeente in de bijlage. De gemeente
houdt een inloopavond om de bewoners te
vertellen over de twee nieuw te bouwen
scholen aan de Passiebloemweg. Gezien er
onduidelijkheid is over welke twee scholen
daar zullen komen, is er door de gemeente
gekozen om zich te richten op de gebouwen
en de bestemmingsplanprocedure.
Fanny Koppers verlaat de OV als
voorzitter
Afgelopen jaren heeft Fanny zich als
voorzitter van de oudervereniging met hart
en ziel ingezet om activiteiten op school te
organiseren. Ze wist elke keer weer een
extra feestelijke draai te geven aan de
verschillende activiteiten, zowel door haar
betrokkenheid, creativiteit als door de vele
aantal uren die ze hier in gestoken heeft.
Fanny heeft ons laten weten dat ze stopt.
We willen haar namens de school, alle
ouders en kinderen reuze bedanken!

Een kennisrijk curriculum
Als u op de afgelopen ouderavond was, dan
herkent u bovenstaande poster. De poster
laat zien dat we onderwijs willen geven aan
onze kinderen waarin persoonsvorming,
burgerschapsvorming en kennis &
vaardigheden belangrijk zijn.
We werken er hard aan om dit allemaal te
ontwikkelen voor onze school.
Sponsorloop

Na het grote succes van afgelopen
sponsorloop hebben we al het geld
ontvangen en overgedragen aan Kika.
Wij zijn met 3 kinderen naar Kika gegaan en
hebben samen met Kika het geld geteld. Wij
kunnen jullie nu met trots mededelen dat we
in het totaal een enorm bedrag van;
€ 30.667,16 !!! hebben opgehaald.
Iedereen bedankt voor jullie inzet en gulle
giften!
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Wie denkt in een klankbordgroep met
ons mee?
We krijgen geregeld feedback van ouders op
onze communicatie. Ondanks dat we reuze
ons best doen en veel tijd stoppen in
bijvoorbeeld de nieuwsbrief, kunnen we nog
niet stellen dat het echt effect heeft. We zijn
daarom aan het denken over een totaal
andere communicatie met onze ouders.
Filmpjes, digitale nieuwskrant op het
schoolplein, korte berichtjes via Parro,
minder formulieren of meer digitaal via een
ouderportal. Wie wil er met ons meedenken?
We zoeken een groepje van ongeveer 6
ouders (3 Boomgaarden/Balkon + 3
Tuinlanden) die samen met ons een
klankbordgroep willen vormen. We komen
op enkele woensdagen tot aan de
zomervakantie bijeen van 11 tot 12 uur op
de tuinlanden. Wil je graag deelnemen aan
de klankbordgroep dan kun je dit laten
weten via info@twaalfruiter.nl

Met de uitgave van deze nieuwsbrief zijn er
al weer 2 dagen voorbij… We verwachten
aanstaande dinsdag kuikentjes te kunnen
zien!
in Nieuwegein…

Nieuws over de Boomgaarden én
het Balkon

Gilbert Vermeulen en Yolanda de Wit,
teamleiders
Gezien… (Gilbert en Yolanda)
in groep 4a…

De personeelsleden van de Boomgaarden en
Balkon hebben zich een middag vermaakt op
de bowlingbaan. Daarna hebben we heerlijk
met elkaar gegeten.
Nieuws uit de Zoemtjes (groep 3e)
De afgelopen tijd zijn we in de zoemetjes
klas veel bezig geweest met het oefenen en
herhalen van wat we geleerd hebben in de
les. Zo zorgen we ervoor dat we alles goed
onthouden. Dit doen we dan natuurlijk wel
op een leuke manier! Als voorbeeld hebben
de leerlingen hier door middel van een spel
geoefend met spellingscategorieën.
Hoe werkt het...
Pak een kaart van de stapel,
- Lees het woord voor aan je team
- Als het goed gelezen is mag je hem
zelf opplakken bij in de juiste kolom,
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-

Wanneer je het niet goed hebt
gelezen mag je je team om hulp
vragen

Nieuws over De Tuinlanden

Nicole Ossendrijver en Karin Hulzebos,
teamleiders

Wist u dat...
- De leerlingen heel goed samen
kunnen werken tijdens deze opdracht
- Zij elkaar ook hele goede tips geven
- Zij naast goede lezers ook nog eens
goede kunstenaars zijn!
Wij zijn namelijk naast hard werken ook
bezig met de kunstwerken. Hierbij verandert
het klaslokaal in een atelier waarin 28
leerlingen zich kunnen ontpoppen tot ware
kunstenaars! Bij ons staat de kunstenaar
Andy Warhol centraal. Hieronder ziet u een
paar werken van onze top kunstenaars:

Nieuws uit groep 4C: apenklas
Elke woensdag gaan wij met juf Anne naar
het computerlokaal en werken we aan
verschillende opdrachten. We oefenen
bijvoorbeeld met snel rekenen tot 10 of 20,
we oefenen de tafels, spelling, taal en nog
veel meer. Sinds kort werken we ook wel
eens met de Chromebooks in de klas. De juf
zegt dat we dat heel goed doen. Dat komt
waarschijnlijk omdat we het allemaal heel
erg leuk vinden! Wat we ook bijna allemaal
heel erg leuk vinden is creatief! Juf Esther is
altijd erg trots op onze creaties! Deze week
gaan we starten aan het project van de
kunstweken. We gaan kijken naar het werk
van Keith Haring en uiteindelijk maken wij
zelf een kunstwerk in de stijl van. Ons werk
is uiteindelijk te bewonderen in een digitaal
museum. Neem dan gerust een kijkje in
onze galerie!
Groeten, ook namens juf Anne en juf Esther,
alle kinderen uit groep 4C

De muisklas (1/2G)
Deze periode zijn we met verschillende
thema’s bezig. We zijn bezig met het thema
verkeer, maar hebben tussendoor ook een
kunstproject. Kunst is het thema van de
parade van dit jaar.
Afgelopen twee weken hebben wij eerst
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gewerkt aan het thema verkeer. De
kinderen hebben auto’s gevouwen van 16
vierkantjes, stoplichten en posters gemaakt.
Ook hebben we woordjes gestempeld,
woordzoekers gedaan, raketten gebouwd
etc. We hebben reken- en taalactiviteiten in
de kring gedaan. We hebben geleerd met
stapjes van twee tellen. Dit lukte bij veel
kinderen al goed!

de kring geoefend en daarna zijn de
kinderen zelf aan de slag gegaan. de
kinderen vonden dit heel erg leuk om te
doen.

Als klas hebben wij de kunstenaar Wassily
Kandinsky. We hebben een filmpje van hem
bekeken, zijn werk besproken en hoe hij
werkte. Als echte kunstenaars gingen de
kinderen een kunstwerk van hem maken. Er
stond een rustig muziekje op en alle
kinderen waren geconcentreerd bezig.
Een aantal resultaten:

De kinderen hebben ‘nieuwe’ begrippen
geleerd zoals: haaientanden op de weg,
rotonde, zebrapad, bestuurder, quad,
dubbeldekker, voetganger, voorrang geven
en krijgen. Ook hebben wij gekeken naar
verschillende verkeersborden en wat die
betekenen.
Na de kunstweek gaan wij weer verder met
dit thema.
Deze week hebben wij de eerste kunstweek.
We hebben kleuren gemengd met
vingerverf. Eerst hebben we met zijn allen in
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