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Agenda
4 oktober

Opening Kinderboekenweek
– Gruwelijk Eng

5 oktober

School gesloten
i.v.m. de staking

10 oktober Kleedjesmarkt
11 oktober Kinderboekenkraam
13 oktober Groepen 1 en 2 vrij!
14 – 22 oktober Herfstvakantie
23 oktober Afscheid Jos de Vries –
Ouders Boomgaarden
24 oktober Afscheid Jos de Vries –
Ouders Tuinlanden

Kinderboekenweek
Deze week heeft u de informatie
ontvangen over de kinderboekenweek
met het thema ‘Gruwelijk Eng’.
Woensdag 4 oktober gaat de
kinderboekenweek van start en zowel
wij als de kinderen zijn al druk bezig om
boeken te verzamelen rond dit thema.
Tenslotte spreekt dit thema ieders
fantasie aan en wie wil er nu niet in een
spannend boek duiken!

Kinderpostzegelactie
Ook de kinderpostzegelactie is dit jaar in
een spannend jasje gegoten! De
kinderen zijn opgeroepen door een
geheime minister om als Special Agent
in één week tijd 400.000 kinderen aan
een beter thuis te helpen. Als de missie
slaagt dan maakt de geheime minister
zichzelf bekend.
Wij hopen natuurlijk dat onze Special
Agents veel postzegels zullen verkopen!
Afscheid Jos de Vries
Na de herfstvakantie neemt Jos de Vries
afscheid van de Twaalfruiter. Hij is 13
jaar geleden gestart met 30 leerlingen in
één van de schoolwoningen en neemt nu
afscheid van een school waar wij trots
op zijn. Op 23 oktober en op 24 oktober
kunt u afscheid van hem nemen. Hij
staat op 23 oktober in de speelzaal van
de Boomgaarden en op 24 oktober in
de hal van de Tuinlanden tussen 14.30 –
15.30 uur. Daarnaast staat op beide
locaties een mand waarin u een bericht,
een kaartje of een tekening achter kunt
laten. Wij zorgen ervoor dat hij alle
attenties krijgt.
Staking
Volgende week donderdag vindt de
staking plaats in het Primair Onderwijs.
Ook onze school is gesloten. U heeft hier
een brief over ontvangen.
Kinkhoest
Op dit moment heerst er kinkhoest.
Voor meer informatie kunt u deze
website raadplegen:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/K/Kin
khoest
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Even voorstellen!

haar pasgeboren dochter en wordt nu
vervangen door Joyce.

Het management team van basisschool
de Twaalfruiter stelt zich aan u voor.
Met ingang van 1 augustus 2017 wordt
de Twaalfruiter als school geleid door
interim directeur Mirte van den Berg.
mirte.vandenberg@twaalfruiter.nl
(aanwezig ma t/m vrij)
Zij is verantwoordelijk
voor de organisatie,
de algemene en
financiële
administratie, het
onderwijskundig
beleid en
personeelsbeleid. Per
locatie zijn er twee
teamleiders. De
teamleiders vormen
samen met de
directeur het management team. De
teamleider is verantwoordelijk voor
zaken die het onderwijs en de
organisatie betreffen. Voor ouders is de
teamleider het eerste aanspreekpunt na
de leerkracht.

Esther

Joyce

Karin

Locatie de Boomgaarden

Locatie de Tuinlanden
Op locatie de Tuinlanden werken twee
teamleiders:
Esther de Jong,
esther.dejong@twaalfruiter.nl (aanwezig
ma t/m do) en Joyce Goosen,
(vervangster van Karin Hulzebos)
joyce.goosen@twaalfruiter.nl (aanwezig
di-do- vrij)

Locatie het Balkon
Op locatie de Boomgaarden / het Balkon
werken de teamleiders:
Yolanda de Wit,
yolanda.dewit@twaalfruiter.nl (aanwezig
ma t/m vr) en Joan Hodselmans,
joan.hodselmans@twaalfruiter.nl
(aanwezig di t/m vr)

Karin Hulzebos
karin.hulzebos@twaalfruiter.nl
is op dit moment aan het genieten van
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ochtenden of middels contacten met
andere organisaties.
Al met al managen de teamleiders veel
zaken, die voor een dergelijke grote
schoolorganisatie van belang zijn.

Yolanda

Joan

De werkzaamheden van de teamleiders
zijn heel divers.
Van belang is dat zij leerkrachten
ondersteunen in hun onderwijs en
zorgdragen dat leerlingen effectief leren.
Dit wil zeggen dat er op zo’n manier
wordt lesgegeven, dat kinderen er het
maximale uithalen. Ze verbinden kennis
en vaardigheden zodat ze grip op het
leren en op het leven krijgen.
Wij garanderen dit door de inzet van
goede instructie, verschillende
didactische leerstrategieën, een goed
klassenmanagement en een veilige,
ordelijke omgeving.
De teamleiders overleggen met de
leerkrachten om bijvoorbeeld advies of
om procedurele vragen te
beantwoorden.
Zij evalueren het werk van leerkrachten
bijv. door een klassenbezoek, het
observeren van lesmethoden, het
beoordelen van lesdoelen en
lesmateriaal.
Ze hebben de leiding over de werving en
training van personeelsleden. Ook zien
ze toe op het onderhoud van
schoolfaciliteiten.
Ze stellen rapporten op over de
verschillende onderwerpen zoals
aanwezigheid, activiteiten, planning en
personeelsdossiers.
Ze vertegenwoordigen de school ook op
diverse bijeenkomsten, bijvoorbeeld in
de wijk.
Ook promoten zij de school d.m.v. open

Als het om de kinderen gaat, is de
leerkracht de eerst aangewezen
persoon. Bij de leerkracht kunt u terecht
wanneer u vragen heeft over het
onderwijs aan uw kind.
Het kan natuurlijk zijn, dat u nog
vragen heeft. Daarvoor kunt u met een
van de teamleiders van de betreffende
locatie een afspraak maken.
U kunt hen persoonlijk benaderen, via
de mail of via het telefoonnummer van
de school: 030-6668052
Op de volgende pagina ziet u de
schoolplattegronden met werkplekken
van het management team.
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Plattegrond Boomgaarden gebouw de Appel

Plattegrond de Tuinlanden

Mirte
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