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27-01-2022

Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn

Algemene informatie

Beste ouders/verzorgers,
Wat was het fijn om de kinderen na de vakantie weer op school te mogen ontvangen. Dat werkt
toch echt veel prettiger dan online. De kinderen waren blij verrast met de “vingeroogjes”,
waarmee we de kinderen wilden laten weten dat we “blij zijn om ze weer te zien en er naar
uitkijken om er samen een fijn jaar van te mogen maken”.
Na de vakantie zijn de spelcontainers op het plein geïntroduceerd. De kinderen hebben er veel
plezier van.
Op 12 november 2021 zat Marjolein 40 jaar in het onderwijs. Op 1 februari 2022 zit Wilma 25
jaar in het onderwijs. Wat boffen wij met leraren met ervaring en grote betrokkenheid bij de
kinderen en het onderwijs op Toermalijn.
Tot slot, corona, het zet ons allemaal voor een grote uitdaging. We missen het om écht contact
te hebben. Ook binnen het team vergaderen we achter de laptop. We missen verbinding. Ik wil
iedereen bedanken voor het begrip, het meedenken, het geven van feedback. Ik hoop dat we dit
schooljaar in ieder geval kunnen afsluiten met ouders/verzorgers in de school.
Met vriendelijke groet,
Esther Jobsen

Belangrijke data
Maandag 14 februari
Vrijdag 18 februari
Maandag 21 t/m 25
februari
Dinsdag 22 februari
Donderdag 24 februari
Vrijdag 25 februari

Inschrijven rapportgesprekken
Rapport + advieskaart mee
Rapportgesprekken + definitief
adviesgesprek groep 8
Studiedag
Toermalijnnieuws
Verkleedfeest

Groepen 1 t/m 8
Groepen 1 t/m 8
Groepen 1 t/m 8
Alle leerlingen vrij
Groepen 1 t/ m 8
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Maandag 28 februari t/m
vrijdag 4 maart

Voorjaarsvakantie

Alle leerlingen vrij

Nieuws vanuit de groepen

Thema: “Dinosaurussen” is goed ontvangen door de kinderen.
Samen met de Kinderopvang “Happy Faces “ hebben we dit thema opgezet en we spelen en
werken hiermee.
De meeste kinderen hebben een dino meegenomen.
Ze staan allemaal in het museum:
een Stegosaurus, Brachiosaurus, Diplodocus Triceratops en een T-rex.
Net zoals in elk museum is er ook een doe-hoek. Om de beurt kunnen we een bot, fossiel of
steen opgraven. Daarna gaan we met een kwast het bot schoonvegen en kunnen we met een
loep het bot bekijken. Op het kaartje “schrijven” we dan de naam erbij.
Van ballonnen maken we dinosaurus eieren voor in het nest van het museum.
In de rekenkring tellen we de dino-eieren en maken in kleine groepen de sommen op het
werkblad.
Op de verfbladen worden de dinosaurussen vastgelegd met meerdere kleuren, stekels of hoorns.
In de gymzaal hebben we genoten van de spel les die meester Ronald gaf. Overal hingen platen
van de dinosaurussen en we gingen bewegen en rennen als dino’ s.
We genieten samen van dit leuke thema!

Groep 3 heeft al bijna alle letters geleerd, nog een paar en dan kennen we ze allemaal. We zijn
super trots op ze!
Met wereldoriëntatie hebben we het over: bouwen. We zijn begonnen met veel vragen over
bouwen en we hopen dat we aan het eind van de lessen hier antwoord op kunnen geven. We
hebben al geleerd wat een architect doet en wat we nodig hebben om te bouwen. Ook weten we

OBS TOERMALIJN – BERGKRISTAL 19 6922 NP DUIVEN – 0316 266738 – WWW.TOERMALIJNDUIVEN.NL

2

dat je op veel verschillende manieren kunt wonen. In groepjes zijn we prachtige bouwwerken
aan het maken.

BLOKFLUITLES
De kinderen uit groep 4 zijn op dinsdagmiddag al weken fanatiek aan het oefenen met blokfluit
spelen. Dit doen ze onder begeleiding van een muziekdocent van het Musiater. Vorige week
gaven ze zelfs al een miniconcertje aan de kinderen van groep 3. Het klonk nu al geweldig.Ze
blijven nog ongeveer 2 maanden oefenen en hopelijk kunnen ze dan hun muzikaliteit aan de
ouders laten horen.

Wij zijn bezig met pinguïnpret.
We werken op een groot blauw/zwart blad, waarmee we moeten laten zien dat pinguïns pret
hebben.
Je krijgt daarvoor een cijfer. We werken in groepjes van drie. En je mag ook dingen meenemen
van huis om te gebruiken.
Cito weken.
We hebben cito’s over : rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.
Speelcontainer
We hebben een speelcontainer voor buiten. Waar allemaal leuke speelgoed in zit. Bijvoorbeeld:
hoelahoep, tennisrackets, basketbal, verschillende spullen.
Instructiebord
We hebben een instructiebord boven de instructie tafel, want op het instructiebord kunnen we
sommen op schrijven.
Dit is geschreven door River en Renzo ._. ._.
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In deze maand heeft groep 8 onder andere gewerkt aan de Cito's (belangrijke toetsen), we
begonnen met rekenen en begrijpend lezen. Daarna met spelling: spelling niet-werkwoorden en
werkwoorden. Gisteren hebben taalverzorging: interpunctie (leestekens) en grammatica
(zinsdelen) gedaan.
We hebben ook gewerkt aan een tekening waarin je kijkt als een kikker. Dat betekent dat je in
elke hoek iets ziet. In dit geval hebben we in elke hoek een sneeuwpop getekend.

Dit is een voorbeeld een kikkerperspectief
Geschreven door Patrick en Jay uit groep 8.

Kom jij de Oudervereniging versterken?
Als Oudervereniging van Toermalijn zijn wij nog op zoek naar een nieuwe voorzitter voor
komend(e) schooljaren.
Ben jij iemand die:
- betrokken is bij school
- een agenda op wilt stellen
- een vergadering wilt leiden
- een aanspreekpunt voor OV-leden en directie wil zijn.
dan zoeken we jou! De Oudervereniging komt een keer in de 6 weken bij elkaar voor een overleg
waarin we samen met enkele leerkrachten aandacht besteden aan het organiseren van
bijvoorbeeld het schoolreisje, het sinterklaasfeest, de kerstactiviteiten, de avondvierdaagse of
het lente- ontbijt. Wel interesse om samen met andere actieve en betrokken ouders te zorgen
dat de kinderen van de Toermalijn leuke activiteiten kunnen blijven doen, maar liever geen
voorzitter, dan ben je ook van harte welkom! U kunt ons aanspreken rond het schoolplein of
bereiken via ovtoermalijnduiven@gmail.com
Contact met de oudervereniging
In deze uitzonderlijke tijd waarin de Corona maatregelen ons beperken is contact onderhouden
en zichtbaar zijn niet altijd even eenvoudig. Ook als oudervereniging merken we dat we minder
snel ouders treffen op het schoolplein en zo misschien niet altijd meekrijgen wat er bij u leeft.
Dat vinden we jammer want we zijn er als oudervereniging juist ook voor u en uw kinderen!
Vandaar in ieder geval via deze weg nog maar een oproep, heeft u vragen, signalen,
opmerkingen of iets dat u wilt bespreken, laat het ons weten. Via
ovtoermalijnduiven@gmail.com.
Sponsoren
De oudervereniging van de Toermalijn heeft nieuwe hesjes en hiervoor een sponsorbijdrage
ontvangen van:
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