Toermalijnnieuws

27-01-2022

Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn

Algemene informatie
Beste ouders/verzorgers,
Er mag weer meer
We hebben te maken met versoepelingen van de maatregelen, ook voor de scholen! We mogen weer meer
organiseren!
De maatregel om 1,5 meter afstand te houden zal met ingang van 25 februari komen te vervallen. Wij hebben
weer de mogelijkheid om ouders/verzorgers meer toe te laten in ons schoolgebouw. Dat gaan we dan ook
doen, maar wel met een aantal aanpassingen.
Door de versoepelingen gaan we steeds verder naar ‘het oude normaal’.
Naast de negatieve kanten van de maatregelen en Corona heeft deze periode ons ook tot een aantal inzichten
gebracht en/of een andere kijk opgeleverd dan dat wat we altijd al deden.
Zo hebben we ervaren dat, nu de kinderen zelf naar binnen komen, er een fijne rust in de school heerst. Het
maakt dat we precies om 8:30 uur kunnen starten met ons onderwijs. Ook hebben we geconstateerd dat de
zelfstandigheid van de kinderen vergroot is. Voor hun persoonlijke groei, het gevoel van autonomie, ‘ik kan
het zelf’, is dat erg belangrijk en het past ook goed bij onze visie.
Aan de andere kant hebben wij het directe contact met ouders/verzorgers gemist; even een korte boodschap,
even checken hoe het is en kijken of we nog op de dezelfde lijn zitten.
Vanaf 7 maart, na de voorjaarsvakantie
’s Ochtends met het brengen van kinderen houden we de huidige afspraken in stand. Alle kinderen komen
zelfstandig naar binnen. Uiteraard zijn er uitzonderingen mogelijk:
• Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen mogen tijdens de wen-momenten mee naar binnen. Dit in
het kader van snelle gewenning.
• Heeft u een belangrijke mededeling die niet kan wachten en/of niet via Ouderportaal gedeeld kan
worden, dan mag u natuurlijk meelopen met uw kind(eren).
Wanneer u iets heeft te bespreken met de leerkracht willen we u vragen hiervoor een afspraak te
maken. Dan kunnen we een geschikt moment kiezen en voldoende tijd inplannen.
• De eerste twee weken na de voorjaarsvakantie (8, 11, 15 en 18 maart) mag u met uw kind op de
dinsdag- en vrijdagochtend mee de klas in van 8:20 tot 8:30 uur. Uw kind kan dan bijvoorbeeld
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zijn/haar plaats laten zien en het werk waar ze mee bezig zijn. We bieden bewust een aantal
momenten, zodat we een natuurlijke verspreiding van ouders in de school krijgen.
Overige zaken
•
•
•
•
•
•
•

Na schooltijd lopen de leraren met de kinderen mee naar buiten, zodat u ook daar de leraren kunt
ontmoeten. Ook zijn de leraren digitaal bereikbaar (Ouderportaal of de mail).
Vanaf 21 februari zullen we weer soepeler omgaan met cohortering. Dit betekent dat op sommige
momenten er ook weer groepsdoorbroken gewerkt zal worden.
De zelftesten blijven tot de voorjaarsvakantie beschikbaar voor het onderwijspersoneel en leerlingen
in groep 6, 7 en 8 van de basisschool.
De leraren delen regelmatig informatie over wat er in de groepen plaatsvindt; soms door een bericht
te plaatsen in Ouderportaal en soms door daar foto’s te plaatsen.
Traktaties hoeven niet meer voorverpakt te zijn.
Op vrijdag 25 maart wordt een lenteontbijt georganiseerd. U ontvangt daar nog meer informatie over
t.z.t.
We gaan na de voorjaarsvakantie weer aan de slag met de leerlingenraad. In het volgende
Toermalijnnieuws zullen wij u daarover informeren.

Wanneer mag mijn kind naar school of wanneer blijft mijn kind thuis?
• Wanneer uw kind klachten heeft die passen bij Corona blijft uw kind thuis. Bij klachten blijft het
dringende advies een zelftest af te nemen. Wanneer deze negatief is, kan uw kind direct weer
aansluiten bij de lessen op school;
• De isolatieplicht is voor positief geteste personen ingekort van zeven naar vijf dagen. Wel blijft hierbij
de regel gelden dat men na 5 dagen 24 uur klachtenvrij dient te zijn. Is uw kind klachtenvrij dan mag
hij/zij de 6e dag weer naar school;
• Wanneer uw kind positief is getest, zal de leerkracht op de dag van de ziekmelding contact met u
opnemen en afstemmen hoe we het thuiswerken vorm zullen geven. Wilt u bij het ziekmelden
aangeven dat het om een positieve corona-test gaat? Dit moeten wij namelijk bijhouden.
We zijn erg blij met de versoepelingen, zodat we weer (bijna) de gewone dagelijks gang van zaken op kunnen
pakken. Toch willen we u vragen om wel rekening te houden met de leerkracht. Ondanks dat de afstandsregel
gaat vervallen is het fijn als u toch zoveel mogelijk afstand houdt tot de leerkracht, ook na 25 februari.
Wanneer deze namelijk besmet raakt en daardoor uitvalt, moeten we een invalleerkracht vinden en dat is
nog steeds erg moeilijk. We hopen daarom in deze nog even op uw medewerking. Wanneer de besmettingen
teruggelopen zijn, zal dit niet langer een probleem zijn.
Voor nu; een fijne vakantie gewenst en graag tot ziens in school!
Met vriendelijke groet,
Esther Jobsen
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Groot schoolproject
Uitgerust van een heerlijke vakantie starten we op dinsdag 8 maart met de opening van het groot
schoolproject.
Samen met de Ov hebben we gekozen voor het onderwerp: continenten!

We willen veel te weten komen over de cultuur, geloof, inwoners, landen, bijzondere gebouwen, dierenrijk en
wellicht nog veel meer informatie.
Iedere groep werkt over een eigen continent nl:
Happy faces: Europa
Groep 1-2: Afrika
Groep 3-4: Noord-Amerika
Groep 5-6: Azië
Groep 7: Oceanië
Groep 8: Zuid-Amerika
Mocht u leuke info, ideeën en/of materialen voor ons hebben dan bent u natuurlijk altijd welkom bij de
desbetreffende leerkracht.
We hopen er leerzame en interessante weken van te maken en het met elkaar te kunnen afsluiten op
donderdag 24 maart.
Meer informatie over de afsluiting volgt zo spoedig mogelijk.

Beste

Belangrijke data
Vrijdag 25 februari
Maandag 28 feb t/m
vrijdag 4 mrt
Maandag 7 maart
Dinsdag 8 maart
Dinsdag 8 maart
Donderdag 24 maart
Vrijdagmiddag 25 maart
Maandag 28 maart

Verkleedfeest
Voorjaarsvakantie

Woensdag 30 maart
Donderdag 31 maart
Donderdag 31 maart

Grote Rekendag
Theoretisch verkeersexamen
Toermalijnnieuws

Luizencontrole
Start Groot Schoolproject
Ontruimingsoefening
Afsluiting Groot Schoolproject
Voorstelling in het Musiater
Technoplaza

Groepen 1 t/ m 8
Alle leerlingen vrij

Groep3 t/m 6
groep 7
groep 7

Nieuws vanuit de groepen
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We zijn de afgelopen weken heel erg druk geweest met het thema feest. Zo hadden we een echte feesthoek in
de klas waar kinderen heerlijk een verjaardagsfeestje konden naspelen. Wat leuk om de klanken van de
sambaballen door de klas te horen tijdens het zingen van allerlei vrolijke liedjes in de themahoek. Ook zijn er
mooie cadeautjes ingepakt. Bij de zandtafel werden lekkere taartjes gebakken. In de bouwhoek werden
verjaardagstaarten nagebouwd. In de leeshoek waren veel boeken over feest die de kinderen konden bekijken.
De verftekeningen maakten de klas helemaal feestelijk! Wat was iedereen trots op zijn eigen gemaakte
feestmuts. Verder hebben we op de melodie van leuke liedjes samen gedanst voor het digibord. Natuurlijk
hebben we ook goed gewerkt over de letter f. De f van feest! Zo TROTS op deze kanjers 😊

Nieuws uit groep 3 /4
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Hoera, we zijn super trots op groep 3! Ze hebben alle letters geleerd. Om dit te vieren hebben we een
letterfeest gehouden in de klas. We een letterspeurtocht gedaan en allemaal een letterdiploma gekregen.
Wij hebben veel zin in het verkleedfeest; we hebben in de klas al clowntjes gemaakt van propjes crêpepapier
en we gaan maskers maken. Om alvast in de stemming te komen hebben we een propjesdictee gedaan. Dit
was erg leuk en we hebben zelfs meer woorden geschreven dan tijdens een gewoon dictee!
Tot aan de zomervakantie komt Mila op donderdag en vrijdag bij ons stage lopen. Ze volgt de opleiding
onderwijsassistent en zit in het tweede jaar.

Groep 5/6
Kiva les
In de les van Kiva hebben we het gehad wat het betekent om vertrouwen te hebben in elkaar.
Eerst hebben we in de groep besproken wat vertrouwen is. Daarna hebben we in de speelzaal allerlei
oefeningen gedaan. Samenlopen met een leerling die de ogen dicht heeft, de andere leerling geeft richting en
zorgt ervoor dat het “blinde” kind nergens tegenaan botst of valt. Wat nog spannender was om je achterover
te laten vallen in de armen van je team.Dan heb je pas echt vertrouwen in elkaar.

“Als je valt vangen wij je als team op”

Google vs bieb: er kwam een mevrouw langs die van liemers bieb kwam om een test te doen. Ze ging
kinderen in groepjes verdelen en de ene helft boeken en de andere met de laptop. Wie als eerste informatie
vond kreeg een punt. Tot de 5 punten en dan gingen we wisselen.
Nieuw thema taal: Nederland
Les 1 ging over woordenschat.
Les 2 ging over dialecten met een filmpje van Jochem Myer.
Pauw:
Kinderen moesten op ronde blaadjes iets waar je trots op was en iets waar je nog aan wilde werken en toen
maakte de juf een pauw ervan.
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Nieuwe juffen:
We hebben 2 nieuwe juffen. Juf Vera op maandag en dinsdag is ze actief en juf Sterre op donderdag en
vrijdag.
En we zijn in boek 7b begonnen bij rekenen.
Van Jason en Luca.

Technoplaza
Groep 8 is dinsdag naar Technoplaza geweest en daar heeft groep 8 verschillende opdrachten gemaakt zoals:
5 kinderen bij de helikopter, 4 kinderen bij de hanglamp en hebben ook nog een etui gemaakt en dan hebben
ook nog 4 kinderen een broeikas gemaakt en ook een luidspreker gemaakt.
We gaan nu vertellen hoe de hanglamp gemaakt is.
Het begon met een stuk zeil, daarna moest je een rond ding op het zeil leggen (we weten niet hoe dat ronde
ding heet). In dat ronde ding zaten gaatjes en daar moest je met een pen de gaatjes overtrekken, daarna
moest je met een stanleymesje de lijnen van de pen overtrekken dat deed je 2 keer. Hierna moest je de fitting
vast draaien met een ring. En toen moest je de lamp in de fitting draaien.
Tygo en Marc

Kom jij

de
Oudervereniging versterken?

Als Oudervereniging van de Toermalijn zijn wij nog op zoek naar een nieuwe voorzitter voor
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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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