Samen sterk, vanuit
jezelf voor elkaar!

Ondertussen op De Tuimelaar…
We doen het SAAM* maar we
missen jullie, blijf gezond!

ZIEN & ZIJN
STRALEN
We zijn wat we zeggen en
We stralen en schitzien elkaar. We maken
teren en zijn trots op
geen onderscheid tussen
onszelf. We hebben het
kinderen, ouders, leralef veranderingen aan te
ren, directeuren en angaan en grenzen te verderen, de mens staat
leggen. We vieren mijlpalen,
centraal en niet de
delen momenten en creëren
functie. We geven
herinneringen. We zien uit naar
vorm aan pedade toekomst en hebben plezier in
gogisch partons werk.
nerschap.

Dit is in de afgelopen
maanden merkbaar
geworden door Wordpress als online middel in
RUIMTE EN RICHTING
de groepen 5 tot en met
We maken ruimte voor talent.
8, fundament bouwend met
We durven te twijfelen. We stiherhalend aanbod om vervolgens stevig door te kunnen
muleren het maken van eigen
pakken in leerstof, staan voor
keuzes en we tonen eigehalve dagen naar school voor
naarschap in de ontwikalle kinderen en we ronden een
keling van onszelf. We
bijzonder jaar af met een speciaal
maken tijd en hebben
ontworpen eindblad.

geduld. Er is vrijheid in
gebondenheid. We
We hebben het lef veranderingen aan
te gaan, grenzen te verleggen en grenhebben oprechte
zen te stellen. Dat zie je in de keuze die
nieuwsgierigheid
we hebben gemaakt voor een clusterindenaar de ander.

ling. Voor onze school betekende dit vanaf
11 mei alle kinderen elke dag naar school.
Vanuit dit perspectief een goede structuur
biedend volop verbinding. In de periode daaraan
voorafgaand samen met de andere SAAM*-scholen in Veghel, ’t Kroontje en Het Snuitje de
noodopvang vormgegeven. Elke ochtend stonden
we samen klaar voor onze kinderen!

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

SAAM&vatting
OBS de Tuimelaar
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En dat partnerschap is de afgelopen maanden geïntensiveerd.
Op onze school heeft dat het volgende opgeleverd …
Constante afstemming tussen leerkrachten, kinderen en ouders, tussen team, MR en directie geeft een
hartverwarmend beeld van hoge
betrokkenheid. Uit de enquête onder onze ouders bleek dat bij veel
gezinnen thuis het begeleiden van
de kinderen goed verliep.

Binnen een paar
dagen na 16
maart jl. boden we
KIND ONDERWIJS KWALITEIT
online onderwijs,
Iedereen is welkom op onze scholen/
draaide de noodopkindcentra. Iedereen mag zijn wie hij
vang, werden er werkof zij is. Het kind is onze leidraad.
pakketten rondgebracht,
Ook in een nieuwe werkelijkheid
stuurden we kaartjes en
van onderwijs op afstand. Ieder
was er telefonisch en digitaal
kind is onze opdracht. We lecontact. Aanbod gericht op
ren kinderen kennen in al hun
herhaling stond centraal tijdens
eigenheid, creativiteit en dions onderwijs op afstand. Hierop
versiteit. Leren en lesgeven
is persoonlijk. We hebben
konden we stevig doorpakken
hoge verwachtingen. We
met het werken volgens leerlijnen
kiezen voor diepgang
en specifieke leerdoelen bij het weer
en nieuwsgierigheid.
geven van onderwijs op school.

Ons onderwijs deugt.

Een tijd van bezinning ontstond. Als kind, ouder, collega volgden
voor velen van ons naast het werk ook hele andere uitdagingen
privé-gerelateerd. Allerlei gedachten, gevoelens, emoties passeerden de revue bij ons allemaal en oh zo verschillend
van aard. Met elkaar keer op keer zijn we samen sterk
gebleven!

Ontelbaar, zoveel dank ontvangen voor de goede opvangmogelijkheden zowel als noodopvang als het bieden van
maatwerk wanneer nodig. Namens ’t Kroontje: ‘Wij willen jullie bedanken voor het werken op de mooie locatie
en de geweldige samenwerking!’.

SAMEN
We leren en werken in betekenisvolle verbinding met elkaar
Dit schooljaar hebben we met de kinderen, ouders
en met de werkelijkheid om ons
en het team de schouders gezet onder vele ontheen. Elke school is verbonden
wikkelprocessen. En wat staan wij weer sterk, vol
met de wijk of het dorp. Scholen kietrots op onze school De Tuimelaar.
zen een eigen schoolconcept of profilering. We waarderen diversiteit. Een
school is een democratische gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij.
We zijn samen verantwoordelijk voor de
school en stichting. We voelen ons er veilig.

Tussen kunst & quarantaine - creatieve
opdracht met schilderijen groep 6
Tuimelaar.

