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GMR vergadering
Studiedag 1-8 vrij

Beste Ouders,
Vorige week heeft voormalig directeur
Jos de Vries afscheid genomen van de
kinderen, de ouders en het team. De
kinderen van groep 7 en 8 hebben Jos in
het zonnetje gezet. Hij heeft de klassen
bezocht en er zijn allerlei activiteiten
voor hem bedacht zoals een quiz, een
dans of het maken van slijm. Hij heeft
erg genoten.

Bericht van Jos

afscheid vorige week. Ik kijk er met veel
genoegen op terug.
Ik stop vervroegd. Pre-pensioen klinkt
oud, maar voelt goed. Wilde al lang en
krijg nu meer tijd voor al mijn hobby’s,
mijn kleindochter en voor andere zaken.
Ik heb met veel plezier de Twaalfruiter
gestart in 2004 en die met hulp van
team, bestuur en uiteraard alle ouders
uitgebouwd tot wat deze school nu is.
Dank voor jullie hulp en vertrouwen.
Ik wens ouders en uiteraard jullie
kinderen het allerbeste en zie jullie
graag terug bij een musical, reünie of
andere speciale gelegenheid.
Het ga jullie goed!!
(meester) Jos de Vries

Update
Deze week en vorige week zijn de
kleuters en de groepen 3 een
herfstwandeling gaan maken in het bos
of bij Kasteel De Haar. Zij hebben daar
herfstbladeren gezocht, opdrachtjes
gedaan en spelletjes gedaan. Heerlijk
om zo het thema herfst in te luiden!

Beste ouders,
Heel veel dank voor de mooie woorden,
lieve kaarten en heerlijke cadeaus die ik
mocht ontvangen bij mijn

Ondertussen zijn we ook van start
gegaan met een van onze speerpunten;
muziekeducatie. De leerkrachten worden
hierin verder geschoold door
muziekdocenten van SCRIPT. Zij geven
een aantal keer muziekles in de groep
en geven onze leerkrachten workshops.
Er wordt enthousiast meegedaan en we
hopen zo ons muziekonderwijs een
verdiepingsslag te geven. Ook hebben
verschillende groepen afgelopen periode
een theatervoorstelling gezien. Uw zoon
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of dochter heeft hier vast iets over
verteld.

De Tuinlanden 158 ingevulde enquêtes
(53%)

Oproep: deelname
schoolpleincommissie

Uit de enquête blijkt dat ouders over het
algemeen positief zijn. Kinderen en
ouders voelen zich hier thuis en de
kinderen gaan met plezier naar school.
Gemiddeld gaven ouders de Twaalfruiter
in 2017 het rapportcijfer 7,5

Wij zijn op zoek naar een ouder van de
Boomgaarden en Tuinlanden die mee wil
helpen in de schoolpleincommissie.
De afgelopen jaren is er door middel van
sponsorlopen geld opgehaald om beide
schoolpleinen aantrekkelijker te maken.
De schoolpleincommissie zal zich gaan
buigen over de mogelijkheden voor het
plein en dit ook direct tot uitvoer gaan
brengen, zodat de kinderen die nu bij
ons op school zitten, nog zullen
profiteren van het geld dat door hen is
ingezameld.
Wie o wie heeft creatieve ideeën, kan dit
omzetten in snelle acties en vindt het
leuk om in de schoolpleincommissie deel
te nemen?
U kunt zich aanmelden bij Joyce Goosen
(teamleider Tuinlanden):
joyce.goosen@twaalfruiter.nl

Bericht vanuit de MR: uitslag
ouderenquête
Eind vorig schooljaar heeft de
Medezeggenschapsraad de
ouderenquête verstuurd.
Deze enquête is ingevuld door 278
ouders, welke wij willen bedanken voor
hun medewerking.
De afgelopen periode heeft de MR de
resultaten uit de ouderenquête
geanalyseerd.

Meest positief zijn ouders over
schoolgebouw en –pleinen, algemene
communicatie, contact met de
leerkracht, rapporten, aanpak van
evenementen en kennisoverdracht.
Toch is er ook een aantal kritische
kanttekeningen geplaatst:
Door de gehele enquête heen wordt de
groepsgrootte aangehaald, men vindt de
groepen te groot.
Daarnaast gaan de meeste zorgen over
de verkeerssituatie rondom de school,
passend onderwijs, afhandeling van
klachten, opvolging van het pestprotocol
en TSO.
Wisselden reacties zijn er over
schooltijden. Ook blijkt dat er op
sommige punten een groot verschil is in
tevredenheid per locatie.
De kritische punten hebben we met het
MT besproken. Het MT zal via de
nieuwsbrief ouders informeren over de
punten waar aan gewerkt gaat worden
komend jaar.
Ook willen we dit jaar ouders uitnodigen
om samen met MT en MR in gesprek te
komen over de uitslag van de enquête.
Hierover zullen we u later informeren.

De ingevulde enquêtes zijn als volgt
verdeeld over de 3 locaties:
Het Balkon 33 ingevulde enquêtes
(48%)
De Boomgaarden 96 ingevulde enquêtes
(41%)
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Nog meer afscheid
Jarrel Zeebregts neemt afscheid van de
Twaalfruiter
Na tien hele leuke jaren werkzaam te
zijn geweest bij basisschool de
Twaalfruiter, heb ik besloten dat het tijd
is om op te zoek te gaan naar een
nieuwe uitdaging.
In de afgelopen tien jaar kijk ik terug op
een leuke en leerzame periode. Ik heb
de Twaalfruiter zien groeien van een
kleinschalige basisschool tot de grootste
basisschool van Nederland en ik ben er
trots op, dat ik daar deel van heb mogen
uitmaken.
Naast het lesgeven heb ik veel ervaring
opgedaan en plezier gehaald uit onder
andere het organiseren van
verschillende sportdagen,
de Koningsspelen en
schoolhockeytoernooien. Ook de
schoolvoetbaltoernooien mogen
natuurlijk niet in dit rijtje ontbreken. Het
was een avontuur en voorrecht om de
toernooien van begin tot eind mee te
mogen maken en de teams te
begeleiden. Dit zelfs twee keer met het
behalen van het Nederlands
kampioenschap met de meisjes groep 78 (in 2016) en jongens groep 5-6 (in
2017)!
Ik kijk terug op tien bijzondere jaren,
waarin ik veel kinderen en ouders heb
mogen ontmoeten, hiervoor wil ik
iedereen bedanken!
Tot slot wens ik de Twaalfruiter veel
succes en voorspoed in de toekomst.
Tot ziens, Jarrel

We vinden het heel jammer dat Jarrel
ons gaat verlaten en wensen hem
natuurlijk alle goeds voor de toekomst!
Jarrel, bedankt voor al die jaren van
grote betrokkenheid bij onze school!
We zullen de komende periode op zoek
gaan naar een andere gymleraar voor
onze school. Zodra de nieuwe leraar kan
starten, zal Jarrel na de overdracht
afscheid van ons nemen. Een exacte
datum van afscheid is nu dus nog niet
bekend. We zullen u op de hoogte
houden.

Even voorstellen
Wij zijn de oudervereniging van de
Twaalfruiter. Wij zijn een groep
enthousiaste ouders die zich vol
overgave inzet voor de activiteiten van
de kinderen op school. Wij zijn mede
verantwoordelijk voor het organiseren
van onder andere het Sinterklaasfeest,
de Kerstborrel voor de ouders, Carnaval,
Koningsdag en de parade.
We vergaderen zo'n 8 keer per
schooljaar. Hierbij is ook altijd iemand
van het MT aanwezig zodat we de
organisatie van de activiteiten goed op
elkaar kunnen afstemmen. In kleinere
commissies regelen wij verder alles tot
in de details.
Bij het uitvoeren van deze activiteiten
kunnen we altijd hulp gebruiken. Lijkt
het je leuk wat meer betrokken bij een
activiteit te zijn, schroom dan niet en
neem contact met ons op; Dit kan via
ons mailadres ov@twaalfruiter.nl. Wij
zullen dan snel contact met je opnemen.
Op dit mailadres ontvangen wij
natuurlijk ook graag suggesties en/of
tips voor invulling van de activiteiten.
Meer lezen over de OV? Kijk op de
website van de Twaalfruiter (de
school/OV)
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Wij hopen je snel een keertje op het
schoolplein of bij één van de activiteiten
al hulpouder te zien!
Oudervereniging Basisschool de
Twaalfruiter

Sint Maartenviering 2017
Op zaterdag 11 november is het weer
Sint Maarten. Je kent het verhaal wel
van Maarten, die zo goed was zijn
mantel te delen met een zwerver, maar
daarna gebeurde er iets heel bijzonders.
Wat dan? Kom op zaterdag 11
november om 18.30 uur naar de
Mariakerk om het met je eigen ogen te
zien. In een viering met lampionnen,
toneel, engeltjes, hoorngeschal en
liedjes van het kinderkoor, wordt het
hele verhaal uitgebeeld!
Jij komt toch ook?

Op de Foto: Nanne-Marijn, Kjeld,
Jochem, Barry, Rajesh
Rilana, Astrid, Fanny, Esther, Annette,
Tanja, Patricia en Yvette'
Helaas niet op de foto Inke

Van de OV
Ook wij hebben afscheid genomen van
Jos. De oudervereniging bedankt hem
voor zijn inzet en betrokkenheid bij het
ontstaan van de Twaalfruiter. Natuurlijk
bedanken we hem ook voor de fijne
samenwerking tijdens de vele
activiteiten de aflopen jaren.
Symbolisch hebben wij hem namens de
leerlingen en ouders van onze
basisschool een perenboom
aangeboden. Dit zodat hij nog vaak aan
onze mooie basisschool kan
terugdenken.

Na het toneelspel mag je zelf met je
lampion meelopen in de optocht door de
kerk. Daarna is er nog tijd genoeg om
met je lampion zingend langs de deuren
te gaan in de hoop een snoepje of iets
anders lekkers te krijgen.
Heb je vragen dan horen wij het graag!
Namens de werkgroep Sint Maarten,
Lisette Oskam
Mariakerk
Pastoor Boelenslaan 11
De Meern
Contact: Lisette Oskam
Email: lisetteoskam@hotmail.com
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