Nieuwsbrief
R.K. Basisschool de Twaalfruiter
info@rkstr.nl
www.twaalfruiter.nl

Agenda
30 sept:Open ochtend Tuinlanden
2 okt.: Opening Kinderboekenweek
8 okt.: Kleedjesmarkt
Kinderenboekenweek
10 okt: Afsluiting Kinderboekenweek
en algemene informatieavond

Wist u dat…
●
●
●

Deze week de startgesprekken
voor veel leerlingen gevoerd zijn?
We zien dat “rechts op de trap”
zijn vruchten afwerpt?
“Reis mee!” Het thema van de
kinderboekenweek is?

Beste Ouders,
In de afgelopen 2 weken zijn we op
school weer intensief bezig geweest met
het voeren van gesprekken en het
houden van informatieavonden voor
groep 3 en 6. Door met elkaar in
gesprek te gaan en u te informeren over
het verloop van het schooljaar, willen we
met u als samenwerkingspartner het
beste onderwijs voor onze leerlingen
realiseren. In deze nieuwsbrief vindt u
weer een update van onze werkgroep
pedagogisch klimaat. Ook is er dit keer
nieuws vanuit de gymzaal en nodigen we
u uit voor de algemene informatieavond.
Veel leesplezier!

De week tegen Pesten
Van 23 september tot 27 september zijn
wij op de Twaalfruiter bewust bezig
geweest met de week tegen pesten. In
deze week stond het thema:”Wees een
held, met elkaar!” centraal. In onze
locaties hingen posters, werden er in
iedere groep lessen gegeven en werd
ern een fimpje gedraaid waarin de
anti-pestcoördinatoren zich voorstelden
aan de leerlingen. Ook gaven de
anti-pest coördinatoren aan voor welke
vragen zij beschikbaar zijn en op welke
tijdstippen. Door mee te doen aan deze
belangrijke week, willen we leerlingen
stimuleren om een positieve bijdrage te
leveren aan de groep. In deze week
kwamen ook weer onze pedagogische
thema’s: respect, veiligheid en
verantwoordelijkheid uitgebreid aan bod.
10 oktober (19.30-20.30 uur)
Algemene informatieavond voor ouders
Graag nodigen we u uit voor onze
algemene informatieavond op donderdag
10 oktober. Op deze avond neemt u zelf
deel aan een les volgens EDI (het
Expliciete Directe Instructie model) zoals
wij deze aan de kinderen in onze school
geven en vertellen wij u over de
instructieprincipes van Rosenshine. De
les wordt door één leraar gegeven, een
andere leraar ‘ondertitelt’ de les. Deze
leraar geeft u achtergrondinformatie
over de interventies die de leraar tijdens
de les inzet. U kunt op de locatie waar
uw kind naar school gaat een les
bijwonen van wellicht een andere
leerkracht dan waar uw kind dit
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schooljaar les van krijgt. U kunt zich, tot
en met volgende week vrijdag, via het
volgende e-mailadres opgeven
info@rkstr.nl onder vermelding van
informatieavond. Wilt u in de mail uw
naam (en wanneer u beiden komt de
namen), de naam/namen van uw
kind/kinderen met groep en locatie
zetten?! Zonder tegenbericht van ons
zien wij u dan graag op 10 oktober
tussen 19.15 en 19.25 uur op de locatie
van uw kind. Ouders met kinderen op
het Balkon sluiten aan bij een les op de
Boomgaarden.

Van de werkgroep pedagogisch
klimaat
De afgelopen weken hebben wij veel
aandacht besteed aan ‘onze gewoontes’
in de school. De waarden respect,
veiligheid en verantwoordelijkheid
en de bijbehorende gewoontes worden
besproken en geoefend. Zo oefenen we
met ‘we zeggen stop en de ander houdt
op’ en ‘we lopen rechts en achter elkaar
in de gang en op de trap’.
Deze kinderen op het Balkon zijn een
mooi voorbeeld. Veilig voor de kinderen
zelf en veilig voor tegemoetkomend
wandelverkeer.
Wat een toppers!

Een bericht vanuit de gymzaal
De afgelopen drie weken hebben wij al
leuke en sportieve gymlessen achter de
rug, waarbij de kinderen veel hebben
geleerd en uitgevoerd. Voor wat betreft
de gymkleding willen wij graag de
puntjes op de “i” zetten en willen wij u
graag op het volgende attenderen:
● Voor de groepen 3 t/m 8 geldt
dat – vanwege de veiligheid en
hygiëne oogpunt – er gymkleding
wordt gedragen: zaalschoenen
met een korte of lange
sportbroek en een sportshirt
(waarbij de buik volledig bedekt
moet zijn). Een maillot wordt niet
gezien als een sportbroek.
● Voor de groepen 3 t/m 8 geldt
dat wanneer leerlingen hun
gymkleding/ schoeisel niet (of
niet het juiste) bij zich hebben,
zij niet kunnen deelnemen aan de
gymles.
● Leerlingen met lang haar, doen
dit vast met een elastiekje.
● Leerlingen doen hun sieraden/
bandjes af. Dit laten ze in de klas
of stoppen het in een bakje bij de
gymzaal.
Samen maken wij de gymlessen veilig
en leuk.
Sportieve groeten,
Leerkrachten Bewegingsonderwijs
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Inzet ICT-middelen
Tegenwoordig leven we in een tijd
waarin ICT-vaardigheden niet meer zijn
weg te denken. Op de Twaalfruiter
vinden wij het van belang dat we de
beschikbare ICT middelen inzetten ter
ondersteuning van ons onderwijs. Zo
maken leraren gebruik van digitale
schoolborden om goede en effectieve
lessen te geven. In de school maken we
gebruik van Chromebooks voor de
leerlingen, deze worden ingezet als
middel ter ondersteuning van de lessen.
U kunt hierbij denken aan het maken
van digitale presentaties, zoeken van
informatie en extra (in)oefenen van de
aangeboden lesstof. Leraren krijgen in
de aankomende periode ondersteuning
van onze ICT coördinator zodat de
beschikbare middelen goed worden
ingezet.
Overblijfbijdrage
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u
gevraagd om de overblijfbijdrage over te
maken. Wilt u bij het overmaken niet
vergeten om het t.a.v. de Twaalfruiter te
doen voorzien van de naam van uw
kind/kinderen? Alvast hartelijk dank!

Deze documenten en de gesprekken
leverden veel informatie op, maar niet
voldoende. Daarvoor is het aantal
gesprekspartners nog te gering.
Wat gaat er verder nog gebeuren?
● Er komt een gesprek met de MR.
● Een aantal ouders wordt
uitgenodigd om deel te nemen
aan een zgn. focusgroep.
In een gesprek met de focusgroep wordt
onderzocht hoe vanuit de omgeving en
de ouders tegen De Twaalfruiter wordt
aangekeken. Het gaat daarbij niet om
wat men zelf vindt, maar om wat men in
de omgeving hoort.
In de komende maanden komt er vanuit
de school een enquête naar de
tevredenheid van leerlingen, ouders en
medewerkers. De door het bureau DUO
ontwikkelde vragenlijsten maken
vergelijking van De Twaalfruiter met een
grote groep scholen mogelijk.
Op basis van al deze informatie ontvangt
de directie een advies. En dan is de
directie aan zet: een plan van aanpak
opstellen en dat plan van aanpak
uitvoeren. Het gaat nog even duren voor
u wat te horen krijgt. Hopelijk heeft u
daar begrip voor.

Nieuws over de Boomgaarden
én het Balkon

Communiceren over communicatie
(Bas de Koning)
Net voor de zomervakantie vond u in de
Nieuwsbrief het stukje ‘Communiceren
over communicatie.’ U las daarin dat ik
(Bas de Koning) door de directie ben
‘ingehuurd’ om advies uit te brengen
over de communicatie. Ook las u dat u
na de zomervakantie verder
geïnformeerd zou worden. Bij deze!
Om een beeld te krijgen van de
communicatie en samenwerking tussen
school en ouders is informatie nodig.
Waar kwam die informatie tot nu toe
vandaan?
● van de directie: enkele malen
gesproken
● van de vier ouders die zelfstandig
een enquête hebben uitgezet:
tweemaal gesproken
● uit een samenvatting van de
enquête van de MR
● uit diverse (beleids)documenten.

Yolanda de Wit, Teamleider

Installatie Airco's
Eindelijk is het dan zo ver! We krijgen
koeling in de Boomgaarden.
In de maand oktober zullen de airco's in
de twee gebouwen van de Boomgaarden
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geïnstalleerd worden. Dit kost zo'n 4 a 5
weken met een uitloop na de
herfstvakantie.
Ondanks dat we goede afspraken
gemaakt hebben met de uitvoerder,
zullen we overlast hiervan ondervinden.
Elke dag is er tenminste 1 groep die niet
in z'n eigen klaslokaal les kan krijgen.
Tijdens die dag zullen ze of elders in de
boomgaarden les krijgen of op locatie
het Balkon. De groepsleraar laat u dit
van tevoren via Parro weten.
Tevens komt er gedurende een week
een hoogwerker op het middenplein te
staan die de buitenunits op de
dakkapellen plaatst. Hierdoor zullen we
met het buitenspelen ook overlast
ondervinden omdat we de kinderen niet
in de buurt van de hoogwerker laten
spelen.
We zijn blij dat de airco's er nu echt
komen en houden er natuurlijk zoveel
mogelijk rekening met de kinderen en
het onderwijs tijdens de installatie.

uit groep 1-2b
Het nieuwe schooljaar is van start. De
Elmers zijn alweer 4 weken hard aan het
werk.Wij hebben elkaar al goed leren
kennen en de nieuwe kleuters voelen
zich al thuis in de Elmer groep. Met
elkaar werken we over Elmer de
kleurenolifant omdat onze groep zo
heet. De afgelopen weken hebben wij de
kleuren geleerd. Kijk een hoe mooi onze
Elmers zijn geworden. In zijn regenboog
slurf zitten alle kleuren die wij nu
kennen.

Ook zijn wij gaan toveren met
kleuren.Wat komt er voor een kleur als
je blauw met geel mengt of rood met
geel? Kijk maar naar onze rupsen dan
zien jullie het ook.

Vormen leren, van vierkant tot zeshoek,
elke dag een andere vorm. We gaan op
zoek naar de vormen in de wereld om
ons heen, waar zien we een vierkant of
een driehoek in?
Samen zingen en rijm versjes opzeggen
over de kleuren en vormen. Plezier
maken met elkaar tijdens het leren.
De regels en afspraken worden ook elke
dag besproken en door ze te blijven
herhalen weten wij het al heel goed hoe
alles gaat en moet in de groep en in de
school. Een regel die we pas hebben
geleerd is: Door goed voor elkaar en
spullen te zorgen zijn we weer klaar voor
morgen. Dat kunnen wij al heel goed in
de Elmer groep.
De Elmers hebben vorige week een
leuke theatervoorstelling gehad met de
groepen 1-2, WAAR IS KAT een
muzikale verhuis voorstelling over
kwijtraken, speuren en gevonden
worden maar ook over spierballen en
samenwerken.
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uit groep 6f
●

●

●

●

●

Wij vinden dat het goed is dat er
een week tegen pesten is. Elke
dag doen we een kleine opdracht
en praten we over pesten.
De gym vinden we super leuk,
omdat we leuke gym lessen
hebben. Soms is de gymmeester
een beetje streng, maar hij kan
ook heel lief zijn. Marijn is in
opleiding om gymmeester te
worden. En we denken dat Robin
ook in opleiding is om gymjuf te
worden.
Brandaan vinden we ook heel
leuk omdat we veel over de VOC
(Verenigde Oost-Indische
Compagnie) willen leren. We
hebben donderdag 26/9 een toets
en we hopen dat iedereen het
goed doet.
Bij Taal hebben we de
persoonsvorm geleerd en
eigenlijk is het best leuk.
Het is heel leuk op school.

Ook hebben we veel aandacht besteed
aan rekenen zodat onze basis goed is
voor de rest van het jaar. Maar ondanks
al het leren is er ook ruimte voor andere
dingen; vrijdag organiseren we in de
klas een high tea. We gaan zelf een
boodschappenlijst maken en de
boodschappen halen. Maar ook
voorbereiden en dan met z’n allen het
lekker opeten. Zo werken we samen,
rekenen we met budgetten, en leren we
over de Engelse cultuur.

Nieuws over de Tuinlanden

Nicole Ossendrijver en Gilbert
Vermeulen, Teamleiders

uit groep 8e
We zijn nu drie weken onderweg en zijn
al heel goed bezig! We hebben o.a.
geleerd wat een contaminatie is. Wist u
dat er heel veel mensen het woord
‘overnieuw’ gebruiken? Maar dat klopt
dus niet! Het is opnieuw :)

Nieuws van groep 8C
Na de zomervakantie zijn we goed van
start gegaan in groep 8C. De juf vindt
ons een leuke en creatieve klas.
Regels, samenwerken, omgaan met
elkaar, tempo, agenda bijhouden en
plannen is een klein onderdeel van de
dagelijkse gang van zaken.
We hebben het in de klas onder andere
gehad over kleding, maatvoering en
kleuren, we hebben een zomer en
winteroutfit gemaakt en ons afgevraagd
wat leuker is? Hetzelfde eruit zien of een
eigen smaak.
Hierbij enkele verwachtingen voor het
komende schooljaar:
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Ties: 'Ik verwacht van dit jaar dat het
superleuk wordt, dat er meer
tekenlessen en gymlessen gegeven
worden'.
Lisa: 'Ik verwacht dat dit jaar echt
superleuk wordt, want we gaan op kamp
en we doen de musical en verder worden
we uitgezwaaid. We hebben natuurlijk
nog de eindcito en ons definitief advies
en dat is natuurlijk wel spannend. Ook
hebben we verkeersexamen.
Guus: Ik verwacht dat het kamp leuk
wordt en dat de musical goed gaat
lukken. Ik hoop dat ik een leuke rol
krijg'.
Rayane: 'Ik verwacht dit jaar een leuk
jaar´.
Bo: 'ik zou het leuk vinden als we weer
prins en prinses carnaval gaan vieren,
maar wat ik verwacht van dit schooljaar
is dat we het allemaal gezellig met
elkaar hebben en dat we naar kamp
gaan met z'n allen en nog veel meer
leuke dingen gaan doen met de klas'.

We hebben ook een aantal dingen
geknutseld zoals een ketting van Jip en
Janneke. Ook hebben we een opdracht
gedaan waarbij we de hoofdjes van Jip
en Janneke hebben uitgeprikt. Verder
hebben we ook poppetjes van Jip en
Janneke gemaakt van wc-rollen. Jullie
zijn van harte welkom om de werkjes te
komen bekijken in de klas!

Nieuws uit groep 1/2E
Ik ben Son, leerkracht van de Jip en
Janneke klas (1/2). Ik ben het nieuwe
schooljaar fijn gestart. Ik was voor de
kinderen een nieuwe juf en de kinderen
waren ook nieuw voor mij maar we zijn
al goed aan elkaar gewend dus dat is
heel fijn!
De afgelopen dagen ben ik met de letter
‘t’ van Twaalfruiter en met de letter ‘j’
van Jip en Janneke begonnen. We
hebben veel geoefend en nu zijn de
letters duidelijk voor de kinderen.
We hebben ook veel geoefend met
vormen (vierkant, driehoek, etc). We
hebben dit gedaan met verschillende
opdrachten waarbij zien, voelen en
tekenen aan bod kwamen. Dit was erg
leuk en ging erg goed!
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