Toermalijnnieuws

31-3-2022

Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn

Algemene informatie
Beste ouders/verzorgers,
De voorbereidingen voor volgend schooljaar zijn in volle gang. U kunt hierbij denken aan de
jaarplanning, het vakantierooster, de groepsindeling, de formatie (welke leraar staat er voor welke
groep) en de invoering van het 5 gelijke dagen model. De MR is meegenomen in de voorbereiding
op deze onderwerpen.
Het vakantierooster 2022-2023
Het vakantierooster voor volgend schooljaar is inmiddels goedgekeurd door de GMR en ziet er als
volgt uit:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

22 oktober t/m 30 oktober 2022
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
18 februari t/m 26 februari 2023
7 april 2023
10 april 2023
22 april t/m 7 mei 2023
18 mei t/m 21 mei 2023
29 mei 2023
15 juli t/m 27 augustus 2023

Schooltijden 2022-2023
Zoals al eerder is gecommuniceerd, zal Toermalijn met ingang van het volgende schooljaar het 5
gelijke dagen model invoeren. Dat betekent dat iedere klas (groep 1 t/m 8) van maandag tot vrijdag
les heeft van 8.30 tot 14.00 uur.
Afscheid
Na 43 jaar werkzaam geweest te zijn in het onderwijs gaat Marlien van Huet stoppen met werken.
We zullen haar inzet missen en gunnen haar een hele fijne nieuwe levensfase.
Een bericht van Marlien
Na de laatste schooldag van dit schooljaar, 23 juli 2022, zal ik gaan genieten van mijn
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prepensioen.
Ik kijk met een tevreden blik terug naar 43 jaar werken in het basisonderwijs.
Een nieuwe levensfase komt er bijna aan met relaxen, reizen,
sportactiviteiten en meer tijd voor mijn man, gezin en vriendinnen.
Daarnaast zal ik jullie gaan missen als ouders, en “mijn” kleuters met
hun sprankelende inbreng en enthousiasme, leersprongen en
verbindende momenten.
Werken in het onderwijs is prachtig!
Ik ga hier nog even mee door en neem in juli afscheid van Toermalijn!
Marlien van Huet.

Met vriendelijke groet,
Esther Jobsen

Verkleedfeest 2022
Op 25 februari was het dan zover. Eindelijk konden we weer een verkleedfeest vieren. Iedereen kwam
prachtig verkleed naar school. In iedere groep werd een kort optreden voorbereid en gelukkig konden we dit
optreden buiten aan elkaar laten zien en kon iedereen zien hoe prachtig iedereen verkleed was. Dit jaar
hebben we ook een kar versierd in de groep en uit iedere groep was er een jurylid gekozen om tot een
winnaar te komen. Groep 8 ging dit jaar met de eer strijken, maar wat heeft iedere groep zijn best gedaan.
In de middag waren de groepen 1 t/m 4 vrij en hebben de groepen 5 t/m 8 nog lekker even door gefeest
onder het genot van een bekertje limonade en een zakje chips die ons aangeboden is door de
Oudervereniging. Alaaf!

Gezocht biebouders!!
Ja, het mag weer ouders in de school.
Zoals u misschien heeft gezien bij de afsluiting van het grootschoolproject is de schoolbieb weer mooi
ingericht.
Nu zijn wij opzoek naar een paar ouders die op de vrijdagochtend van
8.30 uur tot ongeveer 9.30 uur willen helpen bij het ruilen en opbergen
van de boeken. Dit zou ook per toerbeurt kunnen bij genoeg
aanmeldingen.
Heeft er iemand belangstelling om dit te doen?
Graag opgeven bij Marjolein van groep 5/6.
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Hallo, wij zijn Isabel, Xander, Lars, Milan en Patrick

De leerlingraad voor dit schooljaar!
Wat doen wij?
-We houden een klassenvergadering over een onderwerp.
-De afspraken nemen we mee naar de leerlingraad vergadering.
-In de leerling vergadering nemen we een besluit over het onderwerp.
-Dit besluit brengen we weer terug in de klas.
Heeft u nog vragen, kom dan gerust even langs bij ons!
Isabel, Xander, Lars, Milan en Patrick.

Belangrijke data
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
19 t/m 21 april
Vrijdag 22 april
25 april t/m 6 mei

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

Vrij
Vrij
Succes allemaal!

Nieuws vanuit de groepen
In groep 1 en 2 hebben we gespeeld en gewerkt over Afrika. In de themahoek hebben we samen een Safari
dierenpost gemaakt en daar werden veel dieren beter gemaakt. De kinderen namen regelmatig dieren
knuffels mee. Samen hebben we ontdekt dat de dieren uit Afrika veel dieren zijn die ook in Nederland in de
dierentuin leven.
Nijlpaard, olifant, luipaard, flamingo, giraf, apen, krokodil, zebra en nog meer.
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In de klas hebben we diverse vlaggen hangen van landen uit Afrika.
In Afrika zijn 56 landen. Een aantal landen zijn; Egypte, Marokko, Gambia, Zuid-Afrika, Zambia, Tunesië, Libië,
Soedan, Kenia, Congo en nog veel meer.

Samen hebben we gepraat over wat we geleerd hebben en weten over Afrika.
We hebben het continent Afrika als een poster ingericht en deze hangt in de klas. We hebben in de kring
gepraat over wat we hebben geleerd en daarna hebben we de poster gemaakt. Eerst de natuurgebieden
geverfd: de woestijn, het oerwoud en het zeegebied. Daarna zijn we op zoek gegaan naar de plaatjes van
dieren, eten, inwoners en de Afrikaanse hutten.
Een groep kinderen heeft een boek gemaakt over Afrika met de onderdelen:
Natuur, inwoners, weer en dieren.
Door de leerkrachten is er veel voorgelezen uit informatieboeken over Afrika.
Op de Atlas en wereldbol hebben we gekeken waar dit werelddeel ligt.
We hebben veel geleerd over Afrika en op het verfbord werden dieren geverfd uit Afrika.
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Op de kralenplanken werden de hutten en inwoners nagemaakt. In de themahoek hebben we de Safari
dierenpost gemaakt waar veel knuffeldieren door de dierenarts werden onderzocht.
We zijn super blij met de IPads waarmee we nu letter, rijm en luisteropdrachten kunnen doen rondom de
avonturen van Pompom en Loeloe uit onze handleiding Schatkist.

In groep 3/4 hebben we gewerkt en geleerd over het continent Noord-Amerika.
We leren onder andere over de prachtige natuur in Canada, de oorspronkelijke bewoners en hoe het is om er
nu te wonen en over alle mooie dingen die we kunnen zien in de verschillende landen. Momenteel wordt er
druk gewerkt aan een klei-werk van het Vrijheidsbeeld. (zie foto)
De moeder van Mees is ook bij ons in de groep geweest en heeft veel over Amerika verteld. Ze heeft er zelf
gewoond en heeft met veel enthousiasme een presentatie gegeven. We hebben hier enorm van genoten en
ook veel geleerd. Ze heeft de presentatie afgesloten met een kahootquiz.

Verder heeft Kian uit onze groep een spreekbeurt over schapen gehouden, eerst hebben we in de
klas geluisterd naar alle informatie en gekeken naar een mooie PowerPoint presentatie. Daarna
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kwam de vader van Kian als verrassing met 5 lammetjes op het schoolplein. De kinderen mochten de
lammetjes aaien en voeren. We hebben hier erg van genoten!

Groep 5/6

Kahoot spelen in groep 5/6.
In onze groep spelen we vaak een Kahoot. Dat kunnen leerzame quizzen zijn over rekenen, spelling of taal
maar ook onderwerpen over de wereld.
De kinderen spelen dit via de laptop en beantwoorden vragen. We eindigen altijd met een podium van 3
winnende teams.
De leerlingen maken ook tijdens weleens een les zelf en Kahoot.
Dit keer had Esen uit onze groep thuis een Kahoot gemaakt over Azië met wel 26 vragen. De kinderen waren
super enthousiast en wisten veel over dit continent. Dit was ons werelddeel bij het schoolproject.

Hier zijn we aan het Japans trommelen, bij ons project.
Stagiair in groep 5/6
Mijn naam is Christel, 18 jaar oud en
kom uit
Zevenaar. Sinds februari loop ik
stage op de
Toermalijn, ook hoop ik hier mijn
studie als
onderwijsassistent af te ronden. Ik
ben er dan
ook tot 22 april 5 dagen in de week. Buiten mijn studie houd ik mij erg veel bezig met
sport, ik ben dan ook vaak in de sportschool te vinden. Daarnaast werk ik in de horeca, dit
doe ik bij een dansschool en een bierbrouwerij.
Met vriendelijke groet, Christel Lamers

Lente-ontbijt:
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25 maart 2022 was het lente-ontbijt. we hadden ontbijtkoek op brood, rijstwafel en bolletje. Het ontbijt is
verzorgd door de Oudervereniging!
Schoolproject over continent Oceanië:
We hadden zandtekeningen gemaakt over de Aboriginals.
En foto’s van ons met een koala hoofd.
We hadden boemerangs en didgeridoo en vlaggen gemaakt van alle landen uit Oceanië.
En we hebben lapbooks gemaakt.
Lapbooks zijn een soort laptops maar dan anders want lapbooks kan je op je schoot houden want lapbook is
in het Nederlands is het schootboek.
Je moet dan vouwsels maken en daarin staat informatie over het onderwerp.
Technoplaza:
We hebben een kweekkast (en we gaan dan wat eruit komt gaan we dan proeven) gemaakt en een helikopter
en een hanglamp en mozaïeken.
En een mini luidspreker gemaakt.
De helpers van deze onderdelen zijn allemaal vrijwilligers.
Het lijkt moeilijk maar dat is het niet ook al ben je niet creatief.
Geschreven door Kay en Elijah.

De kinderen uit groep 7 hebben ook een online meeting met de zus van juf Petry, want die woont in
Australië. Van tevoren waren de beste 25 vragen verzameld en die heeft ze allemaal kunnen beantwoorden.
We hebben er veel van opgestoken, bijvoorbeeld dat “een barbie” heel belangrijk is voor het avondeten. Nee,
niet zo’n pop, maar een barbecue! Dat ze altijd eerst de schoenen leegschudden, voordat ze die aandoen, om
te voorkomen dat ze gebeten worden door een zwarte weduwe (een kleine gevaarlijke spin). Ook is alles
ruimmer en rustuger in Australkië. Ommige scholen zijn zover weg, dat de kinderen alleen in het weekend
heen en weer reizen. En o nog veel meer!

Kinderburgmeester Elias
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19 maart was de landelijke dag van de kinderburgemeesters. Ik mocht als
kinderburgemeester van de GemeenteDuiven deelnemen. Het programma van deze
bijeenkomst sloot helemaal aan op wat ik wil gaan doen binnen onze gemeente. Zoals
samen spelen, samen leven en het gehandicapte kind, kinderparticipatie en
kinderrechten, actie tegen pesten en nog een rondleiding door Madurodam. Ik heb met
de burgemeester van de Gemeente Den Haag gesproken en ook met de burgemeester
van Madurodam Ook heb ik met de kinderburgemeesters van de Gemeente
Doetinchem, Gemeente Dordrecht en de Gemeente Groningen kennis gemaakt en dat
klikte goed. Ook ben ik nog geïnterviewd en het artikel staat in de Volkskrant
https://bit.ly/3tpq3We. Het was een leuke en interessante dag! Vooral dat ik ook nog de nieuwste attractie
van Madurodam heb mogen bezoeken. Dat was erg leuk!

Het thema van het grote schoolproject was wereld delen. Wij kregen het wereld deel Zuid-Amerika. Daarvoor
moesten we een PowerPoint maken en een muurkrant en totempaal. Die dingen gingen we gebruiken bij de
inloop ochtend. In elke klaslokaal en bij het kinderdagverblijf hingen 1 of 2 letters met die letters kon je een
woord maken. Als je het goede woord had kreeg je en wereldbolsleutelhanger.
Deze maand hadden we ook het lente ontbijt niemand ging ontbijt thuis want we hadden ontbijt op school.
Boterhammen rijstwafels en ontbijtkoek en heel veel lekkers. We hadden geen eieren maar die mag je wel
meenemen als je dat wou. Ook mocht groep 8 in de lente ontbijt groepjes blijven zitten. Dat was een
superleuke vrijdag!
Er was ook een open dag bij het Candea College van 19.00 tot en met 20.00. Er waren superleuke dingen te
doen voor kinderen met een hoog niveau konden naar Saturnus en kinderen met een lager niveau konden bij
Eltensestraat kijken
Door: Quinty en Florien

De kinderen hebben de topografie van Zuid-Amerika geoefend, de landen en de hoofdsteden.
Er zijn muurkranten gemaakt met onderwerpen als tropisch regenwoud, favela’s, Andes gebergte, Galapagos
eilanden, Suriname etc… De kinderen hebben van die onderwerpen ook een powerpoint gemaakt, die ze nog
aan elkaar laten zien.
Ook hebben de leerlingen prachtige totempalen gemaakt.
Tot slot hebben de kinderen een wereldbol sleutelhanger gekregen van de Oudervereniging.
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Een late voorstelronde,
Mijn naam is Marije Sliekers en ik ben 21 jaar. Ik studeer aan de Pabo in Doetinchem.
Ik zit op dit moment in mijn tweede jaar. Vóór deze opleiding heb ik de opleiding
onderwijsassistent gevolgd op het Graafschap College in Doetinchem. Ik zal deze
periode in de groep van André meedraaien op de dinsdagen en de woensdagen tot
het eind van het schooljaar. Ik heb ontzettend veel zin in deze stage en ik hoop op een
leerzame en gezellige stageperiode.
Groetjes, Marije

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 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.
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Sponsoren
De Oudervereniging van Toermalijn heeft nieuwe hesjes en hiervoor een sponsorbijdrage ontvangen van:
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