Toermalijnnieuws

30-06-2022

Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn

Algemene informatie
Beste ouders/verzorgers,
Dit is alweer het laatste Toermalijn Nieuws van dit schooljaar. Zo op het eind, met de blik op volgend
schooljaar, zouden we bijna vergeten dat ook dit schooljaar een jaar is waarin corona een rol heeft gespeeld.
Wij ervaren dat dit met name invloed heeft gehad op de communicatie en het contact (leerling-leerling,
leerling-leraar, leraar-leraar, leraar-ouder). Veel van het contact verliep digitaal en minder rechtstreeks. De
drempel om dan met elkaar te delen wordt groter. We hebben elkaar gemist. We hebben erg moeten
wennen aan de effecten van de maatregelen wegens corona; online overleggen, gebouw minder toegankelijk
voor ouders/verzorgers. Desondanks zijn er ook weer nieuwe patronen ontstaan; kinderen starten snel en
zelfstandig de dag (positief) en ouders/verzorgers zijn minder in school, ze staan zelfs buiten het hek staan.
Ouders/verzorgers zijn echt weer welkom in en om de school. Komend schooljaar zullen we nadrukkelijk gaan
inzetten op “de drempel verlagen”, zodat we de ouders/verzorgers weer meer zien en spreken; korte lijnen
en betrokkenheid worden door alle partijen gewaardeerd.
Tijdens de studiedag van 27 juni hebben we met het team de opbrengsten besproken. De resultaten op de
monitor sociale veiligheid geven een beeld van hoe de kinderen de school beleven; het gevoel van veiligheid
en de kwaliteit van de les wordt bijvoorbeeld aan de kinderen gevraagd. Ook hebben we gekeken naar de
eindopbrengsten groep 8 en de resultaten van de andere groepen op de cito. We hebben de resultaten
samen geanalyseerd en gekeken naar mogelijkheden om ons onderwijs te verbeteren. De speerpunten voor
volgend schooljaar zijn het rekenverbetertraject en versterken van het coöperatief leren.
Wij gaan verder met de teamtraining coöperatieve leerstrategieën. Behalve dat het de leerlingen stimuleert
betrokken en actief te leren, is er veel variatie in werkvormen. De leerlingen leren veel van en met elkaar.
Coöperatief leren bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een verbeterde sfeer in
de groep. Het team heeft een nieuwe rekenmethode gekozen; Wereld in Getallen 5. Een schoolbegeleider
ondersteunt het team met de invoering van de nieuwe methode. In het eerste deel van het schooljaar wordt
de website vernieuwd. Het streven is om in januari 2023 de website af te hebben.
Bovenstaande speerpunten vormen samen het jaarplan en hebben effect op de planning van de studiedagen.
Deze worden in de MR van dinsdag 5 juli besproken. Daarna vindt er een terugkoppeling plaats aan alle
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ouders. Met een informatieve brief zal u in de week van 11 juli op de hoogte gebracht worden over onder
andere de planning van de studiedagen.
LiemersNovum heeft op alle scholen het tevredenheidsonderzoek afgenomen bij ouders, leerlingen van groep
6 tot en met 8 en bij medewerkers. De resultaten zijn bekend. Deze bespreken we eerst met het team en
vervolgens met de MR, om daarna een passend plan te maken op basis van de tips en tops. Het plan zal in één
van de eerste nieuwsbrieven gedeeld worden met u.
Komende weken wordt op de school nog hard gewerkt om samen het schooljaar af te sluiten. Ook wordt er
geoefend voor de musical en we nemen afscheid van juf Marlien. Wij wensen u nog fijne weken en hopen
samen met u op donderdag 21 juli het schooljaar feestelijk af te sluiten.
Met vriendelijke groeten,
Esther Jobsen

Nieuws vanuit de Oudervereniging
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Belangrijke data
11 juli
14 juli

Rapportgesprek
Wenmoment

18 juli
20 juli

Technoplaza gr 7
Musical gr 8

21 juli
22 juli

Eind BBQ
Studiedag

5 september

Start van schooljaar 2022-2023

team start zomervakantie
voor de leerlingen

Nieuws vanuit de groepen
In de rekenkring gaan we samen op zoek hoe we een mooi gedekte tafel kunnen maken.
We gaan een eenvoudige plattegrond aflezen en interpreteren. Er is aandacht voor de begrippen links-rechts,
naast en tegenover.
De kinderen dekken de tafel en bekijken ondertussen de plattegrond.
Daarna tekenen we de gedekte tafel na in de vorm van een plattegrond.
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Thema “Wonen “ had de afgelopen periode de aandacht en we zagen in de klas dat er parket vloeren werden
gelegd in de themahoek en tijdens het buiten spelen werden er woonplekken gebouwd in de schaduw.

Naast het harde werken hebben we de afgelopen tijd lekker geknutseld in de groep. We hebben prachtige
tulpen gevouwen en zijn nu bezig met een mooi zonnebloemenveld te maken!
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Vrijdag nemen we afscheid van juf Mila. Ze is het afgelopen half jaar bij ons in de klas geweest. Ze heeft met
ons gewerkt, in de bouw- en huishoek gespeeld en veel met ons gelezen. We wensen juf Mila veel plezier bij
haar volgende stage!

Groep 5/6
Juffendag in groep 5/6
Vandaag vierden we onze juffendag of wel de verjaardag van beide juffen.
Naast dat de kinderen prachtig hadden gezongen, zijn we zelf aan de slag gegaan met ons gebak.
We hebben heerlijke appelflapjes gemaakt, zelf de appels geschild en gesneden.
Dan de oven in en heerlijk smullen maar!
Daarna hebben we een feestelijke escape gespeeld waarbij wij een aantal puzzels moesten oplossen om zo bij
de code te komen. Dat was wel pittig morgen weer verder.
We hebben de dag afgesloten met een gymles van meester Maarten.

Bedankt voor de gezellige dag!

BOUW! Bouw is een programma om kinderen te
helpen met spellen en lezen.
Als die kinderen het moeilijk vinden. Niet alle
kinderen krijgen deze lessen.
Hierbij komen lessen om met een kind van groep7/8
te helpen.
Het Phion: Het Phion is een orkest dat voorkomt in
Gelderland en in Overijsel.
Het Phion had een lespakket voor veel scholen in dat
gebied ook met deze school.
Met de lessen kon je leren welk instrument geluid
maakt en andere leuke oefeningen zoals
bodypercussie.
Later als we alle lessen af hadden gingen we naar een
voorstelling in Musis van het Phion. Daar kon je leren
over bekende muziekstukken en dat heette Vlieg mee
met Phion.
Avond 4-daagse: De Avond 4-daagse zijn 4 leuke
avonden waar je loopt met de familie, klasgenoten en
vrienden. Waarbij je 5km 10km 15km bij andere
scholen of organisaties.
Geschreven door Milan en Koen.
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Kamp
Op woensdag 1 juni vertrok groep 8 op kamp met de fiets. Toen wij aankwamen moesten onze op de kamers
verbergen. Daarna gingen we naar Skyzone in Doetinchem. En in de avond ging Florien verstoppen op het
terrein. En moest de rest van klas haar zoeken zonder zaklamp. De volgende dag gingen we zwemmen bij de
Rozengaarde en in avond kwamen alle juffen en toe begon de bonte avond. En in de avond ging groep 8
voetballen op het voetbalveldje. De laatste dag gingen we klootschieten en na het klootschieten gingen we
weer naar huis.
Phion
Op dinsdag 22 juni ging groep 7 en 8 naar het Musis naar een show met het
orkest (Phion) met Freek en Eric (de presentatoren). Groep 7 en 8 werden
opgehaald met de bus.

Techniekles Dominiqe (vader van Florien)
Op 20 juni kwam Dominiqe voor de meesters verjaardag een techniekles geven met een grote techniek koffer
over het Nederlandse netwerk en over de elektriciteit. En had een kahoot gemaakt over zijn werk. Hij had ook
opdrachten gemaakt voor ons.
Eflin en Jay, groep 8

Even voorstellen….
Maatschappelijk werk op school
Hallo kinderen, ouders, grootouders en verzorgers van kinderen van deze basisschool,
Iedereen doet zijn best om zijn of haar kind zo goed mogelijk op
te voeden. Toch zijn er soms vragen over het opgroeien van uw
kind op school en/of thuis. Bijvoorbeeld onzekerheid, contact
met leeftijdsgenoten, druk of juist teruggetrokken gedrag
enzovoort. Ook kan er sprake zijn van een echtscheiding, een
sterfgeval of een andere vorm van verlies binnen het gezin. Vaak
helpt het om er met iemand over te praten.

Foto van
Maatschappelijk
werker

Ik ben Anita Ketelaar en ben als maatschappelijk werker
betrokken op uw basisschool. U kunt bij mij terecht wanneer u
vragen heeft over opvoeden en opgroeien, maar ook om gewoon
een keer kennis te maken.
We kunnen samen kijken naar uw vragen en mogelijke oplossingen. Indien gewenst kan ik ook met
uw kind in gesprek gaan. We kunnen afspreken op school, bij u thuis of op het kantoor van het
Algemeen Maatschappelijk Werk in Duiven. Er zijn geen kosten verbonden aan de gesprekken.
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U kunt mij benaderen via de leerkracht of intern begeleider, maar u kunt mij op de dinsdag,
donderdag of vrijdag ook rechtstreeks bereiken op 06-10 88 48 51 of mailen naar
a.ketelaar@santepartners.nl.
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