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 tuimeldata 
     2-wekelijks infoblad Freinetschool De Tuimelaar 

 

Prikbord 
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Wist je dat... 

... de jongste kleuters appels plukten? 

... dat gewoon in onze eigen Tuimeltuin kon? 

... ze hier heerlijke appelmoes van maakten? 

... de kleuters daar al lekker van konden smullen? 

 

 

... er al heel wat baby's geboren werden bij de oudste 

kleuters? 

... ze bij elkaar voor gynaecoloog spelen? 

... bij Marie thuis een échte baby geboren werd? 

Welkom aan Louis! 

 

 

... we voor Warre's verjaardag voetbal speelden? 

... hij koos voor jongens tegen meisjes? 😊 
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... we een raket knutselden voor onze Tuimelknal? 

... deze nog in de hal te bezichtigen is? 

 

 

 

... Mart een traploper meebracht naar school? 

... deze niet goed werkte op de trappen in de klas? 

... het ook in de hal niet goed werkte? 

... we dan maar zelf een trap bouwden? 

... de traploper hier vlot naar beneden wandelt?  

 

 

... er al heel wat vrije teksten gemaakt werden bij de oudste kleuters? 

... je er eentje van Casper kan bewonderen in deze tuimeldata?  
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... er feestgevierd werd voor Florette en Raven die 6 jaar zijn geworden? 

 

 

... er maankraters gebouwd werden in de zandbak voor onze Tuimelknal? 

... we fantaseerden over hoe ons eigen ruimteschip er vanbinnen uitziet? 

... het dan belangrijk is dat je een zak chipjes niet zomaar opentrekt omdat 

dan alle chips gaan vliegen? 

 

... we leerden over tijd: hoe alles verandert en hoe je tijd kan lezen? 

... sommigen zich daarvoor mochten verkleden in oma, mama, puber of 

baby? 

... er veel tijdmeetinstrumenten in de school zijn, zelf een zandloper van 1 

meter? 

 

 

... we als start van een ons herfstproject popjes en diertjes hebben geknutseld uit wilde kastanjes? 

 

... het eerste leerjaar met een klasfoto in de krant Gazet Van Antwerpen staat op 26 september? 
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... we een vuur hebben gemaakt met de vuurstick van Raven?  

... we dit eerst grondig hebben onderzocht hoe dit moet?  

... we bij dit gezellige kampvuur marshmallows hebben geroosterd?  

 

 

 

 

 

 

 

... we zijn begonnen aan een kort project rond 'kaartvaardigheden'? 

... we leren hoe kaarten en plattegronden gemaakt worden en hoe je ze kunt lezen? 

... we al aardig onze weg kennen in de atlas (na wat oefenen de voorbije week)? 

... we zelf kaarten kunnen tekenen, niet alleen van België, Europa en de wereld maar ook van ons eigen 

fantasie-eiland? 
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... dat juf Lief van de Tuimelaars gebruik maakte om de hele buurt op de hoogte te brengen van de Dag 

Op Wieltjes? 

... dat ze om de beurt een 1ste grader een briefje in de brievenbus liet droppen tijdens het lopen? 

 

 

... de kinderen van het vijfde leerjaar genieten van hun eerste lessen Frans? 

... het zesde nieuwe kennis opsnuift van het Frans? 

... we al een blok wiskunde afwerkten en ondertussen ook nog veel tijd voor spelletjes, knutselen, lezen 

hebben én er al een paar breiers (M/V) gestart zijn aan een workshop? 

... we nog veel toffe plannen hebben? 

 

... we 3 keer samen met de hele school oefenden voor het Tuimelknallied?  

... we dat heel goed hebben gedaan, ook op de Tuimelknal zelf? 

 

 

 

... de eerste schoolraad heeft plaatsgevonden?  

... er goede speelplaats regels zijn afgesproken?  

... wie zijn spullen laat liggen op de speelplaats op vrijdag alles moet opruimen? 

... we voor dit opruimen knijpers en handschoenen hebben gekregen van Mooimakers? 
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... dat het een zalige, zonnige dag op wieltjes was? 

... we op straat mochten fietsen met de Dag op Wieltjes?  

... er veel kinderen met fiets waren, maar ook knap ‘gewield’ is met skates? 

... er toch ook enkele kleine botsingen zijn gebeurd? 

... wij flinke kinderen zijn die tegen kleine botsingen kunnen? 

 

 

... dat er een klein groepje lopers ingeschreven is voor de Scholencross in het park van Schoten? 

... dat we daar voor de eerste keer met onze nieuwe Tuimel-t-shirts gaan lopen? 

... dat er ook een ploeg juffen en mama’s 4 x 400 meter lopen om 14.30 u? 

... dat er géén supporters te veel kunnen zijn? 
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 POETS-VERGEET-ME-NIETJE 

 Toiletten lager en kleuter 

maandag 24 september 2018 VAN RAEMDONCK THOR 

dinsdag 25 september 2018 GOORMANS MART 

woensdag 26 september 2018 ELSERMANS PIETER 

donderdag 27 september BULCKAEN ANNA 

vrijdag 28 september 2018 facultatieve verlofdag 

Vloerenpoets 
vrijdag 28/9/2018 tot zondag 

30/09/2018 

Stofzuigen, schuren en dweilen   

1.KLASVLOER JONGSTE & OUDSTE  

OOMS MAXIM 

   KLEUTERS (inclusief vergiet-klasje) 

  

2.KLASVLOER EERSTE GRAAD  

OOMS MAXIM   

3.KLASVLOER TWEEDE GRAAD  

NIJS EMILIA   

4.DERDE GRAAD (ook zolder 3e graad) 

GOOSSENS HANNE   

5.ZORGLOKAAL, LESLOKAAL 3e    

HANNE EMIL 

   GRAAD(zolder), BIB, HAL 2e  

   VERDIEP & GROENE TRAP  

  

6.TURNZAAL stofzuigen + DROOG   

VAN LOOCK ALEX 

   reinigen met geoliede doek! +  

   KOPIEERLOKAAL  

  

7.VLOER TRAPHAL 1e VERDIEP,    

DE PEUTER AMBER 

   TRAP, VLOER HAL BENEDEN- 

   VERDIEPING     
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8.VLOER FOYER, VLOER  

VAN IMPE MAURICE 

   KLEUTERGANG +  

   KEUKENVLOER 

  

 


