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Wist u dat...
*we nog steeds bezig zijn met de
inrichting van de pleinen maar dit helaas
een beetje tegen zit?
*we nu in alle klassen een digibord
hebben?
*we een groot team van
gymleerkrachten hebben die de
gymlessen verzorgen?
*we op 24 en 27 september een
ouderavond organiseren die u echt niet
mag missen?
*we komend jaar opnieuw veel aandacht
besteden aan een impuls op muziekgebied?

Beste Ouders,
De afgelopen twee weken stonden
vooral in het teken van ‘even wennen’.
Waar de een weer even moest wennen
aan de vroege wekker in de ochtend,
was het voor de ander een nieuwe start
in groep 3, een nieuwe juf of meester,
een nieuwe ingang, nieuwe regels, noem
maar op! Ook het nieuwe lesrooster, het
buitenspelen in groepen en de
pleinwacht is even wennen. Het gaat al
steeds beter, maar we merken ook dat
nog niet alles loopt zoals we voor ogen

hebben. De wisselmomenten van het
buitenspelen zijn nog niet helemaal
goed afgestemd en bijvoorbeeld de
regels op het plein moeten nog
aangescherpt worden. Stapje bij beetje
gaat het steeds beter lopen. Leuk om te
merken dat de leerlingen zo genieten
van de activiteiten die tijdens het
buitenspelen worden aangeboden door
de pedagogisch medewerkers. Mooi om
te zien dat dit het spel op het plein
stimuleert!
Vacature HB leerkracht
Helaas is het ons nog niet gelukt om de
vacature van leerkracht voor de lessen
aan hoogbegaafde kinderen te vervullen.
Laura verzorgt nu de HB-lessen op de
Boomgaarden aan de bovenbouw. We
zoeken daarnaast nog iemand voor de
HB lessen op de Boomgaarden aan de
jongere groepen en voor de Tuinlanden.
We doen ons uiterste best om iemand te
vinden.
Ouderavond over HPS
Op 24 en 27 september organiseren we
een ouderavond over High Performing
Schools (HPS). We vertellen over onze
visie, waar we naar toe willen en welke
ontwikkelingen de school doormaakt.
Bent u geïnteresseerd dan kunt bent u
van harte welkom op 1 van de twee
avonden. Beiden van 20:00 tot 21:30
uur op locatie Tuinlanden.
Het is belangrijk dat u zich van tevoren
aanmeldt. Dit kan via
info@twaalfruiter.nl
Opbrengst Parade
De parade heeft vorig jaar (minus de
kosten) 1996,18 euro opgebracht.
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Momenteel inventariseren we in de
teams waar we het bedrag graag aan
willen besteden. We houden u op de
hoogte!

De eerste twee weken in groep 5a

Nieuws over De
Boomgaarden & Het Balkon
Speellokalen Appel en Peer
De afgelopen twee weken is er hard
gewerkt om de speellokalen
multifunctioneel te maken. De
speellokalen worden vanaf volgende
week zowel door school als door de BSO
(Kind en Co) gebruikt. In het speellokaal
van de Appel krijgen de kinderen van de
groepen 1-2 gym en het speellokaal van
de Appel wordt gebruikt voor
bijeenkomsten (bijvoorbeeld voor
studiemiddagen voor het team,
openochtenden, Kerst- en
Paasvieringen).
Kind en Co heeft met man en macht
gewerkt om de werkzaamheden binnen
2 weken rond te krijgen. En dat is
gelukt!

Bent u benieuwd hoe de speellokalen er
nu uit zien? Dan bent u van harte
welkom om te komen kijken.

De eerste twee weken in groep 5a zit er
voor de kinderen op. Wat is het een
heerlijk groepje. De afgelopen twee
weken hebben we het gehad over
regels, we hebben de klas gezellig
gemaakt door te knutselen, de eerste is
geschiedenisles geweest, waar de
kinderen heel erg enthousiast over zijn
en we hebben een drama les gedaan,
waarbij de kinderen situaties moesten
uitspelen zonder te praten. Dit ging erg
goed!
Er moest ook al gewerkt worden.
Daarbij is er veel aandacht voor netjes
werken en wordt er gebruik gemaakt
van een inzetmeter. Daarnaast mogen
de kinderen elke dag aangeven hoe
goed ze het doel van rekenen
beheersen.
Vorige week woensdag was wel het
hoogtepunt (zie foto)! Daarna hakte de
vermoeidheid er toch een beetje in,
maar over het algemeen vinden we elke
dag een hele leuke dag!
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De start van groep 8e
Na een fijne vakantie
is iedereen weer fijn
begonnen. Een heel
speciaal jaar, namelijk
groep 8.
Ook vinden we het
continurooster echt
een verbetering, de
dag vliegt echt voorbij!
Iedereen heeft veel
energie, kan zich beter
concentreren en
gezellig samen met
elkaar eten is toch ook wel erg leuk.
We zijn op dit moment druk bezig met
onder andere Meander, en daar leren we
alles over het tropisch regenwoud. Wist
u dat er nog een behoorlijk aantal
inheemse stammen zijn? We hebben
afgelopen week maskers gemaakt
waarbij deze stammen normaliter dieren
en mensen afschrikken.
Kortom we zijn goed en enthousiast
begonnen!

Nieuws over De Tuinlanden
Deuren
Waar het de eerste dagen nog best vol
en druk was in de school ‘s ochtends,
zien we langzaamaan dat er steeds
meer rust, ritme en structuur in komt.
Wij zullen er voor zorgen dat alle deuren
op tijd open gaan en dat ook de zijdeur
open staat zodat je vanuit de
KISS&RIDE ook gemakkelijk de school in
en uit kunt. We willen u vragen om er
op te letten de school echt om 8:15 uur
te verlaten, zodat de kinderen goed in
hun groep kunnen starten.
Vorig jaar is het opgevallen dat er
gevaarlijke situaties ontstonden doordat
er op de stoep gelopen en gefietst werd.
Wij staan daarom geregeld buiten om
iedereen hier op te attenderen en hopen
dat iedereen hier aan mee wil helpen.
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