Toermalijnnieuws

19-05-2022

Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn

Algemene informatie
Beste ouders/verzorgers,
Na een zonnige meivakantie zijn wij weer goed van start gegaan.
Groep 7 heeft in de eerste week met alle andere groep 7 leerlingen van Duiven, een praktijk verkeersexamen
gefietst.
Ook is de leerlingenraad in de eerste week bijeengekomen. Zij hebben vergaderd. Ze hebben gesproken over
de klassenvergadering, over welke boeken zij missen in de collectie en waar zij in de toekomst nog meer over
zouden willen leren. In juni komt de raad nog een keer bijeen en dan gaan we kiezen welk onderwerp we
volgend schooljaar willen oppakken en maken daar een plan bij.
De formatie is rond. Helaas kan het nog niet met u als ouder gedeeld worden. Binnen Stichting
LiemersNovum is de afspraak dat de scholen tegelijkertijd de formatie bekend maakt. Het personeel van de
scholen hebben een aanstelling binnen de stichting en er zijn personeelsleden die (vrijwillig) op een andere
school binnen de stichting gaan werken. We willen dat alle ouders gelijktijdig geïnformeerd worden over de
veranderingen.
Toermalijn is een kleine school. Dat heeft voordelen en nadelen. Een groot voordeel is dat iedereen elkaar
kent en gezien wordt. Een nadeel is dat de directeur maar twee dagen beschikbaar is; meer kan niet betaald
worden uit het budget van de school. Dat betekent dat ik niet elke dag op de school aanwezig ben. Ik maak
graag tijd voor ouders, kinderen en teamleden. Schroom niet om contact met mij op te nemen, al is het in uw
ogen misschien maar een kleine vraag. U kunt het beste een afspraak maken. Dat kan door mij een mailtje te
sturen: directie.toemalijn@liemersnovum.nl. Ik neem dan contact met u op om een afspraak (op korte
termijn) te plannen.
Met vriendelijke groet,
Esther Jobsen
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Nieuws vanuit de Oudervereniging
Aankondiging Eindfeest!
De voorbereidingen voor het eindfeest zijn inmiddels in
volle gang. De oudervereniging en het leerkrachten team
van de Toermalijn organiseren samen een leuke avond
voor de kinderen, ouders en teamleden van de Toermalijn.
Met BBQ en muziek!
Noteert u de datum alvast in de agenda?
Donderdag 21 juli 2022 vanaf 17.00 uur.
Meer informatie volgt tzt.
Bestuursleden gezocht!
Beste ouder/verzorger,
Iedere ouder wenst dat zijn/haar kind de jaren op de basisschool ervaart als een geweldige tijd. Een periode
waar naast het school- en leerprogramma ook andere leuke activiteiten aan bod komen. De Oudervereniging
gebruikt de financiële ouderbijdrage om deze extra activiteiten mogelijk te maken. Zo organiseren we o.a. het
sinterklaasfeest, lenteontbijt, excursies, schoolreisjes, kamp (gedeeltelijk). Kortom allemaal leuke en nuttige
activiteiten.
De Oudervereniging bestaat uit een bestuur van de voorzitter, penningmeester en secretaris en verschillende
commissies waarin activiteiten georganiseerd worden. In deze commissies bundelen leerkrachten en ouders
hun krachten en kennis en organiseren ieder jaar weer veel verschillende en nieuwe activiteiten voor alle
leergroepen organiseren. De Oudervereniging vergadert eens per 6 weken (zes keer per schooljaar op
maandagavond).
Om de Oudervereniging draaiende te kunnen houden zijn we op zoek naar versterking. Zodat ook uw kind
in zijn /haar basisschool tijd de kans krijgt om van leuke extra activiteiten te genieten!
Vacature penningmeester
Omdat het jongste kind van de penningmeester volgend jaar naar groep 8 gaat wil de Oudervereniging nu
alvast op zoek gaan naar een penningmeester zodat de huidige penningmeester (ook na 5 jaar
penningmeester) het volgend jaar langzaamaan kan overdragen aan de nieuwe penningmeester. Ben jij een
ouder die affiniteit heeft met geldzaken en het leuk vindt om mee te denken en te beslissen over alle
activiteiten die de Oudervereniging organiseert en/of waar financieel aan wordt bijgedragen. De
penningmeester is verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage en de bijbehorende communicatie,
beheert de uitgaven en stelt jaarlijks de begroting op. Tevens ben je als penningmeester onderdeel van het
bestuur van de Oudervereniging. De tijdsinvestering is beperkt. De huidige penningmeester zal de
administratie over het lopende schooljaar nog afronden. Het schooljaar 2022-2023 kan dan besteed worden
aan overdragen en inwerken en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Vacature voorzitter
Al enige tijd zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter voor ons team. Als voorzitter ben je een van de
bestuurders van de vereniging. Je bent een aanspreekpunt voor de andere ov-leden, de directie en
leerkrachten van de Toermalijn. Je stelt een agenda op en leidt de vergaderingen van de oudervereniging.
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Ben jij iemand die betrokken is bij school, een bijdrage wil leveren aan het bedenken en organiseren van
leuke activiteiten dan zoeken we jou.
Vacature secretaris
Met ingang van schooljaar 2022 -2023 zijn we ook op zoek naar een nieuwe secretaris voor onze
Oudervereniging. Als secretaris ben je onderdeel van het bestuur van de Oudervereniging. Je overlegt met de
voorzitter en de penningsmeester over de zaken die spelen in het bestuur van een vereniging. Samen met het
hele team leven je een bijdrage aan het bedenken en organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen. In
overleg met de voorzitter stel je een agenda op voor de vergaderingen. Je notuleert deze vergaderingen en
verzorgt de nieuwsbrieven van het Toermalijn nieuws, zodat ook andere ouder zicht krijgen op wat er speelt
binnen Oudervereniging. De tijdsinvestering voor de taken specifiek als secretaris buiten de vergaderingen
om is beperkt tot ongeveer 2 uur per zes weken.
Vragen of interesse
Heb je vragen of interesse om een van deze vacatures te vervullen, geef dat dan door via
ovtoermalijnduiven@gmail.com. Geef ook je telefoonnummer door dan nemen we zo snel mogelijk contact
met je op.
Mocht je interesse hebben om actief lid te worden van de Oudervereniging maar niet als voorzitter,
penningmeester of secretaris, ook dan nodigen we je van harte uit om je interesse kenbaar te maken op
bovengemeld emailadres. Extra hulp is altijd welkom.
Met vriendelijke groet,
De Oudervereniging
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. U kunt ons
aanspreken rond het schoolplein of bereiken via ovtoermalijnduiven@gmail.com
Sponsoren
De oudervereniging van de Toermalijn heeft nieuwe hesjes en hiervoor een sponsorbijdrage ontvangen van:
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Jantje Beton: (groep 4 tot en met 7)
Vanaf 18 mei tot en met 1 juni is de Jantje Beton Loterij 2022. De kinderen krijgen vanaf 17 mei het boekje
(de nodige informatie over hoe de verkoop werkt en een cadeautje) mee naar huis. De loterij is voor de
kinderen van groep 4 tot en met 7. We hebben dit jaar de verkoop van de loten via (1) machtiging. Het
vriendelijke verzoek om te melden aan de kinderen dat de koper duidelijk en leesbare gegevens invult. Dit in
verband met het incasseren van het bedrag.
Dit jaar kan je in plaats van verkopen van de loten ook kiezen om loten te verkopen via (2) ‘Tikkie jij bent ‘m.’.
Via deze manier kan je ook loten verkopen aan iedereen die ver weg woont. Bij het boekje met de loten zit
een formulier waar uitgelegd wordt hoe dit werkt.
Maar wat is nou de Jantje Beton Loterij en waar gaat de opbrengst naartoe?
Jantje Beton is een Loterij en is het enige goede doel in Nederland dat bezig is met het verbeteren van de
speelomgeving van alle kinderen. De helft van de opbrengst gaat naar school zelf, dit gebruiken we voor
activiteiten (zoals het schaatsen bij de schaatsbaan in Duiven in december). De andere helft komt ten goede
van Jantje Beton.
Mocht je alle loten verkocht hebben en je wilt nog meer loten verkopen, kan je een nieuw boekje vragen bij
de juf/meester. Er zal dan zorggedragen worden voor een nieuw boekje bij de juf/meester.
!! Graag worden alle boekje(s) retour ontvangen. Ook als er geen loten worden/zijn verkocht graag toch het
boekje inleveren bij de juf/meester.
De loterij is tot en met 1 juni a.s. Graag ontvang ik alle boekjes retour (ook de boekjes waar niets mee gedaan
is). De boekjes graag retour bij de juf/meester op 2 juni of uiterlijk 3 juni (of eerder). Als ik ze allemaal heb,
kan ik ervoor zorgdragen dat de boekjes tijdig bij de organisatie van de Jantje Beton Loterij retour zijn en zij
kunnen beginnen met tellen.
Dank voor jullie medewerking! En veel succes met de verkoop van de loten.
Jantje Beton commissie van de Oudervereniging.

Belangrijke data
26 en 27 mei
1 juni

Hemelvaart vrij
Opa&oma dag

1-2-3 juni
6 juni

Kamp groep 8
Tweede Pinksterdag, vrij

7 t/m 10 juni

Avondvierdaagse

8.30-10.00 in Kinder Opvang Happy
Faces en in groep 1/2
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30 juni

Toermalijnnieuws

Nieuws vanuit de groepen
Samen met Kinder Opvang: “Happy Faces” spelen en werken we deze periode over “Familie”.
Tijdens het spelen en werken over dit thema komt ook het ankerverhaal:
“Twee nieuwe bedjes “ aan bod.
Het verhaal gaat over een muizenfamilie waar een tweeling wordt geboren.
We praten ook over woorden die de letter “e” hebben zoals: tent, elle boog, skelter en tuinmest. Elke dag
ontdekken we weer meer woordjes waar deze letter in zit.
Elk kind neemt een foto mee naar school van haar of zijn gezin om over te vertellen.
Er komen steeds meer foto’s te hangen in de klas. Binnenkort gaan we mooie fotolijstjes maken voor de
gezinsfoto.

Regelmatig vieren we een verjaardag en daar horen meerdere liedjes en dansjes bij. We hebben dan samen
veel plezier!
Gedurende elke week maken de kinderen uit groep 2 weektaken die ze zelf inplannen: zoals een huis met een
schuin dak bouwen met blokjes, of het invullen van de kinderwagen met de juiste mozaïek stukjes.

Vorige week zijn we met groep 3/4 naar de bibliotheek in Duiven geweest. Dit was erg leuk! Bij de deur van
de bibliotheek lagen allemaal boeken op de grond; één grote warboel! Deze boeken hebben we mee naar
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binnen genomen. Eenmaal binnen werd het verhaal van de spin Anansi aan ons voorgelezen en daarna
mochten we de boeken die we aan het begin bij de ingang vonden, weer op de juiste plek terugzetten. Nadat
we zelf nog wat boeken hebben bekeken en gelezen hebben, hebben we nog een spelletje in de bieb gedaan.
Het was een leuke ochtend.

Groep 5/6
Dit hebben we gedaan in groep 5/6,
We hebben een nieuwe methode van rekenen uitgeprobeerd en dan gaan we kijken welke methode we
volgend jaar gaan doen.
We hebben nieuwe categorieën geleerd in dit jaar.
Groep 5 heeft het cola woord geleerd
Groep 6 heeft het garage woord geleerd.
We gaan voor jantje beton langs de deuren
We hebben een nieuwe airco in alle klassen.
Groetjes Esen en Daniel

Fietsexamen
We begonnen bij het gemeentehuis en gingen fietsen op de route.
We volgden de bordjes die op de palen hingen totdat we bij het gemeentehuis terugkwamen.
En iedereen is geslaagd!!! We kregen een diploma en iedereen had 0 t/m 3 fout.
Oefenen met huiswerk
De kinderen die wat extra uitdaging nodig hebben, kregen 10 mei het eerste blad van huiswerk om alvast te
oefenen voor de middelbare school. Het was een blad van taal en je hebt een week om het te maken en in te
leveren.
Geschreven door Dean en Bart.
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Bezoek Technoplaza
Afgelopen maandag zijn we voor de laatste keer naar
Technoplaza geweest. De kweekkast opdracht was afgerond,
hiervoor in de plaats kwam de ballonracer.
Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen op het
kamp en de musical.
In de klas zijn we 2 nieuwe rekenmethodes aan het testen: de
Wereld in Getallen 5 en Pluspunt 4.

Dringend vakantiegezinnen gezocht voor Poolse kinderen voor
Pax Kinderhulp nodigt Poolse kinderen uit van 2 juli - 17 juli voor een onbekommerde vakantie in de regio
Duiven en Westervoort. Hiervoor zijn minimaal 8 gezinnen nodig, momenteel zijn er nog maar 3. Voor 13 mei
moet besloten worden of het door kan gaan. Dus wacht niet te lang met aanmelden als je mee wilt doen.
Een verhaaltje voor het slapen gaan, een beschermende arm om je heen en weer even kind mogen zijn. Dit
geluk probeert Pax Kinderhulp kwetsbare kinderen te bieden, die onder moeilijke omstandigheden leven.
Voor het vakantiegezin zijn alleen de kosten die binnen het gezin zelf worden gemaakt zoals eten, drinken en
eventueel uitstapjes. die je als gezin onderneemt. Er worden 2 kinderen (leeftijd 6-12 jaar) in een gezin
geplaatst. Iedere werkdag is er dagopvang in Westervoort vanaf 8.00 tot uiterlijk 17.30. Er zijn ook meerdere
uitstapjes die voor de kinderen georganiseerd worden o.a. naar de dierentuin.
Meer informatie op www.paxkinderhulp.nl of neem contact op met Michal Pyrek, 06-53651794.
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Open Dag Kunstwerk
Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Kunstwerk!? Laat je inspireren op de Open Dag op zaterdag
11 juni a.s. tussen 10.00 uur en 14.00 uur. In zowel de Turmac Cultuurfabriek als Het Musiater is van alles te
beleven.
Maak kennis met het nieuwe cursusaanbod, door het volgen van open lessen, uitproberen van instrumenten
en het bijwonen van optredens. De toegang van het Liemers Museum is op deze dag gratis!

Check www.liemerskunstwerk.nl voor meer informatie.
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