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Informatieavond groep 3 & 6
Startgesprekken
Nationale Week Tegen Het Pesten
Startgesprekken

Wist u dat…
●
●
●

Wij met ons pedagogisch klimaat
actief insteken op respect, veiligheid
en verantwoordelijkheid?
Parro nu echt Digiduif vervangt?
De anti-pest coördinatoren zich in
deze nieuwsbrief aan u voorstellen?

Beste Ouders,
De eerste twee schoolweken zijn weer
omgevlogen. In de eerste weken zijn wij aan
de slag gegaan met het welzijn van de
kinderen in de klas d.m.v. onze overdracht
en het invoeren van onze aangescherpte
regels omtrent pedagogisch klimaat. De
komende weken ziet u bij binnenkomst met
regelmaat dat we de kinderen erop wijzen
om rechts op de trap naar boven te gaan.
Deze aanwijzing hoort bij de vernieuwde
afspraken in onze school. Hierover leest u in
deze nieuwsbrief meer.
Wij wensen u veel leesplezier.

Evaluatie nieuw lestijdenmodel en
sociale veiligheid.
Vorig schooljaar hebben we een aantal
vragenlijsten afgenomen. De ene vragenlijst
ging over het lestijdenmodel en de andere
vragenlijst had te maken met de sociale
veiligheid. In dit stuk willen we u
terugkoppelen welke concrete acties wij uit
gaan voeren aan de hand van de uitkomsten
van de vragenlijsten.
Acties die ondernomen worden m.b.t. het
lestijdenmodel:
- Om de paar weken wordt er een
nieuw rooster verstrekt voor de
leerlingen waarop ze kunnen zien
welke activiteiten er tijdens de grote
pauze georganiseerd worden.
- Er wordt ook aan de kinderen
uitgelegd dat zij niet verplicht zijn om
aan de activiteiten mee te doen,
alleen wanneer zij dit willen.
- In de klassen bespreken de leraren
wie de leerlingen kunnen benaderen
in de pauze wanneer dit nodig is.
- Er is voor dit schooljaar weer nieuw
buitenspeelmateriaal aangeschaft.
- Tijdens de pauze gaan alle kinderen
(uitzonderingen daargelaten) naar
buiten.
- In de groep 1 t/m 6 controleert de
leraar of het eten en drinken op is in
de pauze.
- Er kan geen tosti ijzer aangeschaft
worden. Dit was een verzoek in de
vragenlijst. De pauzetijd is te kort om
voor ieder kind een tosti te kunnen
maken.
Vanuit de vragenlijst ‘sociale veiligheid’
ondernemen wij de komende periode de
volgende acties:
- Het is van belang dat de kinderen de
anti-pest coördinator kennen. In deze
nieuwsbrief maakt u ook kennis met
hen.
- We gaan een leerlingenraad
opzetten! 1 keer per maand heeft de
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leerlingenraad overleg met de
teamleiders m.b.t. veiligheid en
allerlei praktische zaken en ideeën
die er leven binnen de Twaalfruiter.
Per locatie komt er een
leerlingenraad van de groepen 6 t/m
8. Op het moment van schrijven
worden er in de klassen verkiezingen
gehouden.
In de eerste zes weken na de
vakantie wordt er na de grote pauze
in iedere klas besproken hoe het is
verlopen.
Dit om met elkaar de veiligheid
rondom buitenspelen te waarborgen
en de kaders goed neer te zetten.

Van maandag 23 tot en met vrijdag 27
september is de Nationale Week Tegen
Pesten. De leraren van de Twaalfruiter zullen
hier elke dag aandacht aan besteden in de
klas. Zij zullen dit doen door middel van
lessen en filmpjes die hier speciaal op
gericht zijn.
Anne-Marieke (locatie Boomgaarden/Balkon)
anne-marieke.hajonidesvandermeulen@rkstr
.nl
en Sacha (locatie Tuinlanden)
sacha.luijkx@rkstr.nl

Met bovenstaande acties willen wij inzetten
op een veilige omgeving voor de leerlingen.
Vrijwillige overblijfbijdrage
In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u
een brief aan m.b.t. de vrijwillige
overblijfbijdrage. In deze brief willen wij u
uitleggen waarom deze bijdrage zo van
belang is. Om te illustreren hoe onze
overblijf in zijn werk gaat, hebben we
hieronder de link gezet waar u een korte
film kunt zien.

https://www.youtube.com/watch?v=aZ9S77rsf
Yg
Voorstellen Anti-pest coördinator
Wij willen ons graag voorstellen. Wij zijn
sinds vorig jaar Anti-Pest Coördinator op de
Twaalfruiter. Wij zijn aanspreekpunt voor de
leerlingen en leraren op school wanneer er
sprake is van pestgedrag.
Wanneer uw zoon of dochter met een
pestsituatie te maken krijgt, zal de
groepsleraar dit in eerste instantie
oppakken, eventueel met ondersteuning van
de Intern Begeleider.
Kinderen kunnen onder schooltijd (tijdens
pauze en aanspreken op gang) en na
schooltijd ook bij ons terecht om een
pestsituatie te bespreken. Dit kan
bijvoorbeeld wanneer zij de pestsituatie niet
bij hun eigen leraar kenbaar willen maken.
Daarnaast zijn wij voor de kinderen via de
mail te bereiken.

Nieuw gezicht op de administratie
Sinds dit nieuwe schooljaar hebben wij een
nieuwe kracht op de administratie: Lieke
van Kooten. Zij zal onze schooltelefoon
bemannen en zal op beide locaties door de
week heen aanwezig zijn. Wij zijn blij dat
Lieke onze administratie komt versterken.
Pedagogisch klimaat
Wanneer u de afgelopen twee weken met
uw kind(eren) mee de school in bent
gelopen, heeft u het misschien al gezien: We
hebben in de school en in de klassen nieuwe
posters hangen met afspraken.
Deze afspraken komen voort vanuit onze
drie waarden: Respect, veiligheid en
verantwoordelijkheid. Op alle locaties van
De Twaalfruiter wordt deze poster nageleefd
met als doel een veilig pedagogisch klimaat
neer te zetten op school.
De afspraken zijn weergegeven in picto’s.
Op deze manier heeft elke afspraak een
kenmerkende afbeelding en zijn ze dus snel
te herkennen. De afspraken die wij maken,
worden uiteindelijk onze gewoontes. Op de
poster zijn ook nog lege vakken te zien. Hier
komen gedurende het jaar nog andere
afspraken bij. De afspraken die op de poster
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staan gelden voor iedereen die in de school
is; leerlingen, ouders, personeel en
bezoekers. We verzoeken u daarom om de
poster goed te bekijken, zodat ook u bekend
bent met onze gewoontes binnen de school.

Invoering Parro
Wij zijn nu echt over naar Parro. De meeste
ouders zijn al gekoppeld aan de groep(en)
van hun kind(eren) en de leraren hebben de
eerste berichten geplaatst.
Het is zeer belangrijk dat iedereen
z.s.m. de privacy voorkeuren invult.
De leraar zal wekelijks verschillende
berichten plaatsen. Dit zijn korte bericht met
eventueel een foto, uitnodiging of bijlage.
Wij zijn druk bezig om de
activiteitenkalender in Parro op te nemen.
De meeste activiteiten, vakanties en
studiedagen zijn al terug te vinden in de
agenda van Parro. Wij vullen deze in de
komende dagen aan.
Absentie melden
Parro is volop in ontwikkeling en nog dit jaar
wordt er een absentie module ingebouwd.
Hiermee kunt u via Parro uw afmelden.
Helaas is dat nu nog niet actief en willen u
dan ook vragen om de leraar een mailtje te
sturen met daarin de absentie. De leraar kan
deze dan verwerkingen in ons systeem. De
absentie melden via Digiduif is niet meer
mogelijk!

Nieuws over de Boomgaarden én
het Balkon

Klaar voor de…

(groep 1-2a)
Na een heerlijke zomervakantie zijn we in de
Plukklas weer gestart. De kinderen van
groep 2 helpen de kinderen van groep 1 heel
goed. Ze hebben uitgelegd waar alles staat
in de klas en hoe alles werkt. Super fijn van
deze kanjers!
In de klas zijn we nu bezig met het thema
‘Pluk van de Petteflat’. We lezen uit het boek
voor en maken er mooie tekeningen bij. Zo
is groep 2 nu bezig met Pluk en zijn
vriendjes tekenen op de nek van Langhors
en oefenen we met het na stempelen van
woorden uit het boek van Pluk.

Groep 1 is nu bezig met het knutselen van
Pluk door middel van knippen en plakken.
Aan het einde van dit thema weten we
precies wie iedereen is en kunnen we jullie
dat ook vertellen.

Yolanda de Wit, teamleider
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(groep 5a)
Na een heerlijke vakantie is het schooljaar
weer begonnen.
De kinderen waren super enthousiast, maar
vonden het ook wel spannend om te starten
in een nieuwe klas. De eerste weken staan
de schoolafspraken en de klassenafspraken
centraal. Ook vinden wij het kennismaken
met elkaar belangrijk. Een jaartje ouder
betekent ook een start in een nieuw
gebouw.
Inmiddels zijn de leerlingen alweer gewend.
Ze lopen niet meer bij het verkeerde lokaal
naar binnen ☺. In groep 5 verandert er een
hoop. Zo zijn er ineens nieuwe vakken zoals
geschiedenis, aardrijkskunde en
natuur/techniek. Inmiddels zijn de eerste
lessen geschiedenis gegeven en zijn de
kinderen aan het leren over de ijstijd en de
tijd van de jagers en boeren.
Wij kijken uit naar wat de rest van dit jaar
ons brengt!

tijd ingepland voor klas- en teambouwers,
maar we hebben ook een start gemaakt met
spelling, taal en wereldoriëntatie. Met
rekenen zijn we de eerste twee weken
vooral aan het herhalen. Zowel de plus- en
minsommen, de tafels, de deelsommen en
het klokkijken komen hierbij aan bod. Het is
fijn om te zien dat de kinderen nog zoveel
weten!
Het is voor iedereen weer even wennen dat
we ineens weer stil moeten zitten en op
moeten letten. Daarom hebben we deze
week ook een aantal buitenlessen gedaan
waarbij de kinderen bewegend konden
oefenen/leren. Dit was zo’n succes dat we
ook de komende tijd dit soort opdrachten
blijven inplannen.
De opdracht: De kinderen moesten aan de
ene kant van het plein in tweetallen een som
maken, daarna het antwoord checken bij de
juf en pas als het antwoord goed was
mochten ze door naar de andere kant van
het plein voor de volgende som.

(groep 6e)
Starten na de vakantie is altijd spannend.
Zelfs als je dezelfde gezellige groep kinderen
mee mag nemen naar de volgende groep. ☺
Maar wat zijn we goed van start gegaan. Na
alle vakantieverhalen, het doorspreken van
de regels/afspraken, het maken van een
flitsende kalender was het tijd om de boeken
van groep 6 in te duiken.
De eerste weken hebben we ook voldoende
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Nieuws over De Tuinlanden

De lijfspreuk van Pippi is “Ik heb het nog
nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het
kan” en dat past helemaal bij onze groep!
Het komende jaar gaan we met elkaar van
alles leren en uitproberen en zoals jullie
hieronder kunnen zien is er een Pippi in de
klas die supergoed de handstand kan doen!

Nicole Ossendrijver en Gilbert Vermeulen,
Teamleiders

Overlast bomen op het plein
De bomen op het schoolplein van de
Tuinlanden staan in bloei. Dit is voor het
eerst sinds ze geplant zijn. Ook zitten er
hazelnoten in die op dit moment vallen.
Voor kinderen met (noten-)allergie kunnen
deze bomen een probleem opleveren. We
zijn momenteel met de gemeente en een
bomenexpert in gesprek wat we hier mee
kunnen. Tot die tijd willen we u vragen om
aan de leraar van uw kind te laten weten als
uw kind last van de bomen/noten heeft,
zodat we hier zo veel mogelijk rekening mee
kunnen houden.
Alle ouders en kinderen van de school willen
we vragen om geen noten of bloemen mee
te nemen de school in.
Nieuws ½ D (Pippi klas)

Deze eerste periode staat in het teken van
elkaar goed leren kennen want zoals we
allemaal weten geldt het spreekwoord
“onbekend maakt onbemind” voor jong en
oud. Als je elkaar goed kent helpt dat om
een ander te begrijpen en als je elkaar
begrijpt zijn er veel minder snel irritaties en
ruzietjes.
Het is ook een periode van duidelijke
afspraken maken en je er ook aan houden!
Dat vraagt in het begin veel uitleg en
oefening maar na verloop van tijd weten de
kinderen precies wat er van ze verwacht
wordt en dat zorgt voor duidelijkheid en
rust. We gaan er met elkaar een fantastisch
schooljaar van maken!

Vol enthousiasme zijn de Pippi’s begonnen
aan een nieuw schooljaar!
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Nieuws uit groep 8G
De leerlingen van groep 8G hebben samen
een stukje geschreven over komende
activiteiten in groep 8.
Kamp: We hebben super veel zin in kamp,
want dan kunnen we met elkaar in het bos
spelen. We gaan veel spelletjes doen en ook
een spooktocht. Klassenfeest: Het eindfeest
is een feest met de hele klas en de juf. We
nemen dan afscheid van elkaar. Musical: we
hebben zin in de musical maar we weten
nog niet wat we gaan doen. Fietsexamen: in
groep 8 hebben we een verkeersexamen
waarbij we op de fiets een uitgekozen route
fietsen, met verkeer. Kinderpostzegels: We
doen altijd ons best!!! We vinden het een
leuk gevoel dat we andere hiermee helpen.
Eind-Cito: We hebben (geen) zin in de
eind-Cito en daarna krijgen we ons advies.
Dat is wel spannend.
Onze verjaardagskalender
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