Toermalijnnieuws

24 november 2022

Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn

Algemene informatie
Beste ouders/verzorgers,
Coöperatief leren
Wat vind ik het jammer dat de inhoudelijke ouderavond niet kon doorgaan. Tamara Kamman was ziek. Ik had
jullie allen een mooie avond met Tamara gegund. Zij is een inspirerende spreker. Ze weet goed uit te leggen
hoe wij coöperatieve werkvormen kunnen inzetten en zij informeert ons over de meerwaarde van deze
werkwijze. Zodra wij weten wanneer zij kan, informeren wij u over de nieuwe datum.
Nieuwe website
Van menig ouder kreeg ik de tip om onze website te vernieuwen. De meest gehoorde feedback op de website
is dat het niet aanspreekt. Op dit moment wordt een nieuwe website gebouwd. De conceptversie is klaar. We
verwachten dat de website rond de voorjaarsvakantie gereed is. We houden u op de hoogte.
De entree
We gaan ook de bezoekersingang van de school aanpakken. Nu staan de containers in het zicht van de ingang.
Dit zouden we willen veranderen. Daarnaast willen we voor bezoekers duidelijk aangeven dat het om een
school gaat.
Tribune
De tribune in het midden van het
schoolplein valt uit elkaar. We willen het
veilig voor de kinderen hebben. Er zal een
nieuw natuurlijk speeltoestel op het plein
komen in plaats van de tribune. De
tekening hieronder geeft een beeld van
hoe het er ongeveer uit gaat zien.
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Voorstelling van groep 3
Groep 3 heeft de lat hoog gelegd door met overgave een musical neer te zetten. Ik heb enorm genoten van
de voorstelling en van de andere groepen die met grote belangstelling hebben gekeken.
Strategisch beleidsplan
Elke vier jaar maakt een bestuur van een onderwijsstichting een strategisch beleidsplan. Ook de teams van de
scholen denken hierin mee. Eén van de activiteiten in dit traject is het spelen van een spel Onze school.
Hieraan nemen ook kinderen en ouders deel. Door het spelen van het spel krijgen wij helder wat wij als
school belangrijk vinden in de schoolontwikkeling van de komende vier jaar. Wij houden u op de hoogte van
deze ontwikkeling.
Met vriendelijke groet,
Esther Jobsen

Vanuit de OuderVereniging
Vrijwillige ouderbijdrage
Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt of bent u er nog niet aan toe gekomen. De OuderVereniging heeft
uw bijdrage hard nodig om de schooltijd van uw kind onvergetelijk te maken. De (vrijwillige) ouderbijdrage
wordt onder andere gebruikt voor de themafeesten en het schoolreisje. Via onderstaande link kunt u
eenvoudig betalen. Het bedrag kunt u aanpassen. De ouderbijdrage bedraagt € 40,00. U kunt het bedrag zelf
invullen in de onderstaande link.
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=lztMx273FM5EFwINGpiyNPIwZx912OEd

Sinterklaas
Vol verwachting klopt ons hart. Sinterklaas is weer in het land en uiteraard hopen we hem ook dit jaar te
mogen verwelkomen op Toermalijn. De OuderVereniging heeft er alles aan gedaan om de school zo mooi
mogelijk te maken. Net als ieder jaar zijn de ramen versierd en de algemene ruimtes extra mooi gemaakt voor
de komst van de goedheiligman. Hopelijk rijdt hij onze school niet stilletjes voorbij!
Woensdag 30 november geeft meester Maarten Pietengym voor de groepen 3-4-5. Als de kinderen willen
mogen ze pietenkleding aan deze les.

Kerst
Wanneer Sint het land uit is, zullen we ons inzetten om de school om te toveren in de kerstsferen. Dit zullen
we gaan doen op 6 december tussen 12.00 en 15.00 uur, lijkt het u leuk om daarmee te helpen? Meldt u aan
bij juf Laura of juf Sandra!

Sponsoren
Deze afgelopen periode heeft de Sint commissie veel gesponsord gekregen. Daar hebben zij goed hun best
voor gedaan. De sponsoren zijn:
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De andere sponsor die zich heeft gemeld is, net als vorig jaar:

Wij danken hen hiervoor!!!!
Heeft u of kent u nog iemand die interesse heeft om onze school te sponsoren, mail ons dan vrijblijvend:
ovtoermalijn@gmail.com.

Versterking OuderVereniging
Nogmaals de oproep voor nieuwe OV-leden. Ben jij degene die ons komt versterken gezien de uitloop van
OV-leden aan het einde van dit schooljaar mail ons: ovtoermalijn@gmail.com.

Jantje Beton trekking
Op 1 december a.s. wordt bekend gemaakt op welke loten er prijzen zijn gevallen. Het lotnummer heeft u
ontvangen bij de afboeking van Jantje Beton. Deze automatische afschrijving heeft begin juli 2022 plaats
gevonden. Dus check hiervoor uw bankafschrift.

Belangrijke data
29 november

Technoplaza groep 7

5 december
22 december
22 december
24 dec ’22 t/m 8 jan ‘23

Sinterklaasviering
Kerst
Toermalijnnieuws
Kerstvakantie
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Nieuws vanuit de groepen
De afgelopen weken hebben we echte kunstenaars in onze klas gehad! Wat hebben we prachtige
kunstwerken gemaakt tijdens het thema 'kunst', we konden er een echt museum van maken. We hebben
genoten van de lessen van de kunstenaar. Ze had mooie platen van Escher meegenomen en kon er ook veel
over vertellen. Daarna hebben we samen een trappenvilla gemaakt en heel veel muizentrappetjes.
We zijn nu druk met Sinterklaas; in het pietenhuis in de klas kunnen we cadeautjes tellen, inpakken,
pepernoten bakken en verkleden. We genieten hier enorm van.

Optreden groep 3
Vorige week was het dan eindelijk zover. Na weken oefenen, oefenen en oefenen mocht groep 3 eindelijk het
toneelstuk over ‘De Viezerdjes” laten zien aan de ouders en aan de andere kinderen van Toermalijn. Het
optreden verliep prima en zowel de toeschouwers als de spelers waren erg enthousiast.
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Groep 4/5
Muziek in de klas.
Vanuit de gemeente Duiven krijgen wij Primolessen van een vakdocent juf Brigit. Groep 5 mag dit jaar ook
meegenieten van de les.
Tijdens de muziekles van juf Brigit hebben we met verschillende instrumenten gespeeld, zoals: trommel,
schud instrumenten en de blokfluit. We hebben ook al 3 noten geleerd te spelen op de blokfluit, de A, B en G.
We hebben ook veel gezongen, nu tijdens sinterklaas hebben we een sinterklaasmedley gezongen en we
doen ook veel ritme liedjes, We hadden ook een notenbalk gemaakt, waar we dan pepernoten op bepaalde
plekken moesten leggen dat dan de noten bepaalde. Ook hebben we naar muziek geluisterd en dan getekend
hoe we ons daarbij voelde.
Mees & Alana

Even voorstellen
Hallo ik ben Chris Rensen, 16 jaar en kom uit Duiven. Ik loop
sinds een paar weken stage in groep 4/5. Ik zit zelf op het
Graafschap College in Doetinchem op school en doe de opleiding
Onderwijsassistent. Ik loop elke week op de dinsdag en woensdag stage
in de klas. Het is een hele energieke en leuke klas.

We hebben een groepsmissie en als we eraan houden gaat er een fiche per
persoon. Als we 125 fiches hebben gehaald dan krijgen we een beloning en
die beloning is een film kijken met wat lekkers tijdens de film we gaan op
de laatste dag van het jaar.
We hadden opdrachten gekregen over Escher van Linu bijvoorbeeld een
trap van lego en duplo en een trappenhuis van papieren stroken.
We gaan voor de Sint moppen voorlezen, memes maken en trucjes en
dansjes en zingen.
We gaan de schoen zetten op 1 december en op 5 december hebben we
de surprises.
Geschreven door Niek en Thijmen.
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We hebben in de kunstweek gewerkt met het onderwerp Escher. Daarin hebben we een oneindige trap
gemaakt en een monster patroon gemaakt. We hadden veel plezier maar het duurde wel even.
We gaan volgende week op 1 december de schoen zetten maar het verrassinkje weten we nog niet. We
hebben ook pieten gym volgende week en hopen dat het leuk wordt.
Voorlopig advieskaart is er en we hebben weer oudergespreken en het was spannend om het voorlopig
advieskaart te horen.
En we hebben een 3D aquarium getekend en dat was wel leuk.
En alles wat je maakt is kunst.
Door Jason en Bart

Meer cultuur in het onderwijs
Zoals ieder jaar hebben wij op Toermalijn de week van de kunst, dit keer rondom de Nederlandse kunstenaar
Escher.
Dit jaar is het ook de aftrap van ons nieuw cultureel jaar. In de afgelopen 3 jaar stond muziek centraal op
school en nu hebben we als team gekozen om beeldende vorming centraal te zetten.
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We krijgen als school hier gelden voor vanuit het fonds Cultuur met kwaliteit. (CMK)
De kunstenares en beeldend docent Linu van der Werf neemt de leerkrachten en leerlingen mee in 4 blokken
van 4 lessen om ons beter te laten kijken naar kunst, onze eigen talenten en vaardigheden.
Dinsdag 1 november was de eerste les over Escher, we hebben uitgebreid gekeken naar zijn wonderlijke
schilderijen en gezocht naar details. Later gingen de kinderen met allerlei constructie materialen aan de slag
en hebben we aan het eind van de les alles samengevoegd, waarbij we een Escher verhaal hebben gemaakt.
Dit hele blok gaat het helemaal over Escher.
Na de kerstvakantie gaan de groepen zelf een bezoek plannen om naar het Kröller-Müller museum te gaan.
We houden jullie op de hoogte wanneer, want we willen met eigen vervoer gaan en hebben die dag ook
begeleiders nodig.

-

Nog meer informatie op de volgende pagina’s -
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Rectificatie
Even voorstellen…. Carlijn Thuss
Schoolmaatschappelijk werk

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 de opvoeding van
uw kind op school en/of thuis. Bijvoorbeeld over luisteren,
contact met leeftijdsgenoten, druk of juist teruggetrokken
gedrag enzovoort. Ook kan er sprake zijn van een
echtscheiding, financiële problematiek, een sterfgeval of een
andere vorm van verlies binnen het gezin. Vaak helpt het om
er met iemand over te praten.
Ik ben Carlijn Thuss en ben als schoolmaatschappelijk werker
betrokken op uw basisschool. U kunt bij mij terecht wanneer u vragen hebt over opvoeden en
opgroeien, maar ook bij andere vragen of 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.
Ook kunt u mij benaderen via de leerkracht of intern begeleider of rechtstreeks op de maandag,
dinsdag en woensdag via 0657868743 of c.thuss@santepartners.nl.
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