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Ontmoetingsmomenten De Tulp

We zijn graag in gesprek met u. Deze bijeenkomsten zien we als waardevolle momenten. 
Ook dit schooljaar vindt er elke twee weken een ouderbijeenkomst plaats: "vragen & ontmoeten". 
We nodigen alle ouders hiervoor van harte uit. Een mooi moment om met elkaar 
in gesprek te gaan over school en schoolse zaken. Het nieuwe rooster met de 
data van de koffie-ochtenden, V&O én de LOES-bijeenkomsten is inmiddels 
naar alle ouders gemaild. Het overzicht hangt bovendien op de deur van de naar alle ouders gemaild. Het overzicht hangt bovendien op de deur van de 
personeelsruimte. De eerste bijeenkomst van LOES heeft plaatsgevonden.
 Grote complimenten voor de vaders die er ook waren. Wij hopen dat zij 
andere vaders kunnen enthousiasmeren om ook aan te sluiten. 
Graag tot ziens op (één van) deze bijeenkomsten.

Een dag in groep 6!
We zijn samen een leuke groep. Soms hebben we toetsen, 
maar we mogen altijd wel leren. We hebben classdojo. Daarmee 
kunnen we punten en beloningen krijgen. De punten kun je 
verzamelen door complimentkaartjes. Op de foto zie je een 
voorbeeld van complimentkaartjes. Als je goed je best doet op 
school, krijg je een complimentkaartje. Elke dinsdag hebben we school, krijg je een complimentkaartje. Elke dinsdag hebben we 
gym met meester Samie en donderdag hebben we koranles met 
meester Mustapha en godsdienst met juf Sara. We kunnen een 
oefenblad krijgen als we iets niet snappen. We beginnen bij deze
groep met spreekbeurten. We hebben ook allemaal een taak. Als 
we tijd over hebben doen we soms een spelletje. We doen de 
woedoe om half 1 en het gebed om 2 uur. We oefenen ook voor 
de citotoets. Groep 6 is erg leuk!de citotoets. Groep 6 is erg leuk!

Groetjes Elif en Melisa

Groep 5:
Selamun Aleykum beste ouders. Ik ben de leerling van groep 5. 
We hebben gisteren bij de rekenles over meters en centimeters geleerd. 
We gingen allerlei dingen meten in de klas. We gingen het aquarium van 
Blub en Flub meten met een meetlint en we gingen het digibord meten en 
de deur en het blokje op onze tafel. Als we klaar waren gingen we op de 
gang. Mijn vriend ging liggen en ik ging hem meten. Leuke rekenles!gang. Mijn vriend ging liggen en ik ging hem meten. Leuke rekenles!

Groetjes Osman (gr. 5)

Nieuw schooljaar
Het schooljaar is begonnen en het voelt fijn om 
weer op school te zijn. Wij zien dat de leerlingen 
hun draai hebben gevonden en al heel goed 
weten welke regels en afspraken er op school 
gelden. 

Tijdens de gouden weken is eTijdens de gouden weken is er, naast de regels 
en afspraken, ook volop aandacht geweest voor 
groepsvorming en verbinding. Ouders hebben 
inmiddels de mogelijkheid gehad om een 
‘kijkje in de keuken’ te nemen. De kijkochtend 
en de kijkmiddag, die wij dit jaar voor het eerst 
hebben georganiseerd, zijn goed bezocht. Zeker 
voor herhaling vatbaar!voor herhaling vatbaar!

Via deze weg willen wij nogmaals alle nieuwe 
leerlingen van harte welkom heten en iedereen 
een mooi, leerzaam schooljaar toewensen. 



Duygu Pehlivan
Essalamu Aleykum beste ouders/verzorgers, Wellicht heeft u mijn naam 

langs zien gaan in de formatie van het nieuwe schooljaar. Ik zou mezelf 

graag willen voorstellen aan u, Ik ben Duygu Pehlivan en ik ben 27 jaar 

oud. Het aankomend schooljaar ben ik vijf dagen per week werkzaam 

als leerkracht in groep 4. Hiervoor heb ik de opleidingen Pedagogiek en 

Psychologie gestudeerd. Deze week heb ik kennisgemaakt met mijn Psychologie gestudeerd. Deze week heb ik kennisgemaakt met mijn 

aankomende groep en ik kijk er erg naar uit om aan de slag te gaan bij 

IBS de Tulp.

Mocht u nog vragen hebben dan ben ik bereid, van maandag tot en met vrijdag, om deze te beantwoorden. 

Ik wens u alvast een heel fijne vakantie toe en insaAllah tot na de zomervakantie.

Vesselam,

Duygu Pehlivan 

Maaike Grobben

Hoii! Ik ben juf Maaike en ik ben 21 jaar oud. Vanaf volgend jaar 
zal ik één dag in de week werkzaam zijn in groep 7 op IBS de Tulp. 
Naast mijn werk als leerkracht, volg ik de master onderwijskunde 
op de Universiteit Twente. Ik heb heel erg veel zin in het nieuwe 
schooljaar en ik zie er naar uit om de leerlingen en hun ouders te 
ontmoeten!

Çağla Köksalan

Selamun Aleymum allemaal, via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. 

Ik ben Çağla Köksalan en ben 28 jaar. Sinds februari 2019 ben ik als leerkracht

werkzaam in groep 7/8. Het komend schooljaar zal ik inshaAllah maandag, 

woensdag, donderdag en vrijdag voor groep 7 staan. Ik heb al een keer mogen 

invallen in deze groep. Ik vind het een leuke en gezellige groep. InsaAllah maken

we er samen een leuk jaar van!we er samen een leuk jaar van!

Gezegende groet,

Juf Çağla

Nieuwe collega’s…even voorstellen!



Alvast noteren in uw agenda!

Welkomstreceptie op 

dinsdag 15 oktober 2019 van 14.00 tot 15.30 uur.

Deze middag nemen wij ook afscheid van onze 
bestuurder Ismail Taşpınar. U krijgt de gelegenheid 
om persoonlijk afscheid van hem te nemen. Alle 
ouders zijn van harte welkom. ouders zijn van harte welkom. 

Meer informatie over deze middag volgt zo snel mogelijk!

Schooltijden en schoolplein 
Hieronder nog even de schooltijden:

08:15 U 
DEUR OPEN

08:25 U
EERSTE BEL

08:30 U
TWEEDE BEL

14.45 U
DEUR OP SLOT 

14.30 U
EINDE SCHOOL

Arabische lessen voor kinderen:

De arabische lessen gaan op 4 oktober a.s. weer 
van start. Alle leerlingen vanaf groep 3 
(dus géén kleuters) kunnen hieraan deelnemen. 
De lessen worden elke vrijdag ná schooltijd 
gegeven en vinden op De Tulp plaats. 

Overige informatie:Overige informatie:

• Tijd: 12.30-13.30 uur

• Kosten: 5 euro per les/ 20 euro per maand

U kunt uw kind(eren) aanmelden door een mail te sturen naar s.agca@simonscholen.nl. 
Uiterlijk 4 oktober aanmelden. 
!! Na afloop van de les dient u zelf uw kind(eren) op te halen. Er rijden er geen taxi’s meer.



Assalamu alaikoem beste ouders, 
Het schooljaar is net begonnen en de ouderraad is al gelijk in beweging 
en aan de slag gegaan.

De OR agenda voor dit jaar is klaar, en het belooft weer een spetterend 
jaar te worden, er staan leuke dingen op het programma voor zowel de 
leerlingen als de ouders. U wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten 
via de nieuwsbrief en/of e-mail. U heeft van ons een brief ontvangen met via de nieuwsbrief en/of e-mail. U heeft van ons een brief ontvangen met 
het verzoek tot het betalen van de ouderbijdrage. Tijdens de ouderavond 
van 18 september jl. hebben we u uitgelegd wat het belang, nut en noodzaak 
van de ouderbijdrage is voor de school en de leerlingen.

Vanuit het principe openheid en transparantie heeft de OR een jaaroverzicht 
gemaakt waarin de inkomsten en uitgaven zijn weergegeven alsook voor 
welke doeleinden de uitgaven zijn besteed. De begroting voor het komende 
schooljaar is ook gereed. Door overmacht, namelijk de overstap naar een schooljaar is ook gereed. Door overmacht, namelijk de overstap naar een 
nieuw computersysteem, zijn deze bestanden helaas verloren gegaan.

De OR werkt hard om het jaaroverzicht met verantwoording en de begroting 
voor het.komende jaar alsnog zo spoedig mogelijk gereed te hebben zodat 
we dit aan u kunnen presenteren. 

Verdere informatie over de ouderbijdrage vindt u in onze pdf onder het kopje 
ouderraad op de website.



In groep 4 wordt hard gewerkt. 
De afgelopen weken zijn de kinderen tijdens de rekenlessen bezig geweest met meetkunde. Zij hebben met 
een meetlint, al wandelend door de school, ramen, tafels, kapstokken en andere voorwerpen gemeten die zij 
tegenkwamen. Zij hebben geleerd wat het verschil is tussen de lengte, de breedte en de hoogte van een 
voorwerp. Ook is groep 4 hard bezig geweest met het oefenen van de tafels.  

Hieronder ziet u een mooi voorbeeld van een leerling die beschrijft hoe hij de rekenles heeft 
ervaren. ervaren. 

Ik ben Efdal en ik ga vertellen wat wij doen tijdens Rekenen. Rekenen is leuk en je kan er ook keersommen
leren. En de leukste rekenles, was meten bij de gang. We hebben de tafels gemeten en ook kinderen gemeten 
en dat was heel leuk. Bij Rekenen kun je ook plus- en minsommen leren. Een voorbeeld hiervan is 2x5, maar 
je kan het ook op een andere manier uitrekenen bijvoorbeeld 5+5.



Ouderbijeenkomst "Vragen & ontmoeten"
We zijn graag in gesprek met u. Deze bijeenkomsten zien we als waardevolle momenten. Ook in het 
nieuwe schooljaar vindt er elke twee weken een ouderbijeenkomst plaats: "vragen & ontmoeten". 
We nodigen alle ouders hiervoor van harte uit. Een mooi moment om met elkaar in gesprek te 
gaan over school en schoolse zaken. Het nieuwe rooster met de data van de koffie-ochtenden, 
V&O én de LOES-bijeenkomsten zal aan het begin van het schooljaar bekend worden gemaakt.

'*+/&�
7","/5*&�

Selamun Aleykum ouders en verzorgers

In groep 7 hebben wij naast de Nederlandse staal ook Engels als een apart vak. 
Tijdens de Engelse lessen vinden wij het belangrijk dat kinderen op een creatieve 
manier Engels leren. Tijdens de eerste les hebben de kinderen geprobeerd iets 

over hun zelf te schrijven en tekenen in het Engels. Dit hebben ze in een de vorm 
van een T-shirt gedaan. Wat hebben ze dit mooi gedaan! Good job groep 7! 



Zwemmen
18 september gingen de jongens van groep 5 t/m 8 zwemmen, sommige kinderen gingen met de fiets en 
de anderen met de auto. Het was wel gezellig op de fiets, ik geloof dat het ook in de auto gezellig was. 
En voor dat je het wist waren we er al, We gingen bij de ingang verzamelen en kijken of iedereen er al was, 
en toen liepen we 2 aan 2 naar de kleedkamer om onze zwemkleren aan te doen. 

En toen tijdens het zwemmen moesten we een soort van parcour doen, het was best leuk maar na een 
rondje om het zwembad was je al helemaal uitgeput. En toen moeste we zo snel mogelijk zwemmen, het rondje om het zwembad was je al helemaal uitgeput. En toen moeste we zo snel mogelijk zwemmen, het 
leek wel een race. En na een tijdje waren we pas echt uitgeput, en mochten we iets voor ons zelf doen. 
Het was wel grappig en leuk maar na paar minuten moesten we douchen en terug naar de kleedkamer om 
je kleren aan te doen. Toen gingen we weer terug naar school, we mochten nog even buiten spelen omdat 
we de 2de pauze hadden gemist want we vertrokken om 12 uur en 12:15 begint de pauze bijna alle jongens 
gingen voetballen. Ik heb nu al vergeten wie er had gewonnen maar ik weet nog wel dat het leuk en spannend 
was toen gingen we naar binnen om woedoe te halen en gingen we bidden en toen was het al weer het einde was toen gingen we naar binnen om woedoe te halen en gingen we bidden en toen was het al weer het einde 
van de dag en toen gingen we vrolijk naar huis.

Wij gaan Mono
Meneer Rob kwam bij groep 8 om verkeersles te geven over op je mobiel tijdens fietsen. We gingen een filmpje bekijken. Op de 
helft moesten we stoppen omdat het digibord het niet deed, dus moesten we met groep 6 van klas wisselen. Het filmpje was wel
leuk en leerzaam. We hebben heel erg veel geleerd over Mono en we zullen voorzichtiger zijn op de fiets. We kregen ook nog 
een quiz met een lastige vraag: waarvoor gebruiken de mensen hun telefoon het meeste voor? Nou weet je het antwoord? Het 
antwoord is: om naar het tijd te kijken. We moesten ook een soort spelletje doen op je telefoon tijdens fietsen maar niet echt! 
WWe keken een filmpje waar een meisje op haar telefoon 
ging en 6 verkeersregels ging overtreden! Ze ging 
bijna 5 keer botsen en ze ging op de stoep fietsen 
dus in totaal waren het er 6 overtredingen wat 
ze dus NIET door had gelukkig ging het wel 
goed met haar. Uiteindelijk hebben we geleerd 
wat er kan gebeuren als je op je telefoon gaat 
tijdens het fietsen en we zullen het nooit meer doen. tijdens het fietsen en we zullen het nooit meer doen. We bedankten met ons allen meneer Rob. Toen gingen we weer terug naar 
ons eigen klas en we bedankten ook juf Kim voor het lenen van de klas. En dat was daarna het einde van Mono. 

Made by: Esma Sena Aydilek (groep 8)
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