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Toermalijnnieuws         22 december 2022 

Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn 

 

 

 

 

 

Algemene informatie 

Beste ouders/verzorgers, 

Elk jaar overkomt het me weer, dat het einde van het kalenderjaar en de eerste helft van het schooljaar voor 
de deur staat. De tijd vliegt en het is nauwelijks meer voor te stellen dat we vorig schooljaar ineens een week 
langer kerstvakantie kregen. Ik prijs ons gelukkig, dat we dit schooljaar niet of nauwelijks te maken hebben 
gekregen met corona maatregelen. 

We hebben weer oude gewoontes en rituelen kunnen oppakken. Soms was dat wat onwennig. Zo zagen we 
lange tijd ouders die “keurig” buiten het hek stonden, terwijl iedereen weer op het plein en in de school 
mocht komen. Gelukkig zien we weer ouders in de school, voor vragen, een praatje, om af te stemmen, maar 
ook om ondersteuning te bieden. 

Via deze onpersoonlijke weg wil ik, mede namens het team, alle 
ouders bedanken voor de hulp tijdens feesten of activiteiten en voor 
de samenwerking. Jullie ondersteuning hebben wij hard nodig om 
mooi onderwijs te verzorgen voor onze kinderen. 

Wij wensen jullie een hele fijne vakantie, fijne feestdagen en heel 
veel geluk in het nieuwe jaar. We hopen u en uw kinderen gezond 
en uitgerust op maandag 9 januari weer te zien. 

Met vriendelijke groeten,  

Esther Jobsen 
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Vanuit de OuderVereniging 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Wellicht is het wederom aan uw aandacht ontsnapt. Hieronder nogmaals een nieuwe link voor de vrijwillige 

ouderbijdrage voor dit schooljaar. U wilt toch ook dat de OuderVereniging leuke activiteiten blijft organiseren 

voor uw kind. De ouderbijdrage bedraagt € 40,00. U kunt het bedrag aanpassen in onderstaande link. 

 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=gN2TSaFH1GV4Arqrels9pbtDaQK2jhBq 

Sinterklaas  
Sinterklaas is al weer even uit het land, maar wat hebben de kinderen genoten van die tijd. Vanuit de OV is er 

op meerdere momenten aandacht besteed aan de sinterklaasperiode. Er is een strooimiddag geweest, 

waarbij Pieten de klassen bezochten en strooigoed uitgedeeld hebben. Ook was er de voorleesavond voor de 

onderbouw. Vier enthousiaste Pietenmeiden hebben voor de klassen een Sintverhaal voorgelezen. De 

kinderen kregen chocomel en strooigoed.  Tijdens het voorlezen werden de schoentjes voor alle kinderen van 

de school gevuld met een kleinigheidje en wat lekkers. En natuurlijk was er de viering op 5 december. De Sint 

en zijn Pieten hebben alle klassen bezocht en voor de kinderen in groep 1 t/m 5 waren er leuke cadeautjes. 

De kinderen in de andere groepen hebben hun best gedaan op hun surprises. Wat zijn ze toch creatief! Ook 

deze dag was er voor iedereen strooigoed. Jumbo Duiven heeft dit jaar voor Sint gespeeld, want we hebben 

veel van hun gesponsord gekregen en overgebleven Sintspulletjes hebben we na 5 december van hun 

gekregen. Deze spulletjes kunnen we volgend jaar weer gebruiken. We verheugen ons nu alweer op 

december 2023! 

Kerst 
De school is versierd en vandaag kunnen de kinderen lekker genieten van het kerstdiner, dat gelukkig weer 
kan plaatsvinden. De OuderVereniging nodigt u uit vanaf 18.00 uur voor een kerstborrel in de grote zaal. Na 
afloop zijn extra handjes heel erg welkom in verband met het aftuigen van de kerstbomen / kerstvieringen 

😉 

 

Sponsoren 
Hieronder de sponsoren van afgelopen maanden:  
 
 

    
 
 

 
 
 
 

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

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ing.nl%2Fparticulier%2Fbetaalverzoek%2Findex.html%3Ftrxid%3DgN2TSaFH1GV4Arqrels9pbtDaQK2jhBq&data=05%7C01%7Cs.koenders%40dekempenaer.nl%7C52f28b79b6c641269e5508dae2a1e0a4%7C0c879c3aeba345aab6d4e88d9b6d079b%7C0%7C0%7C638071482131265870%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M1SYx2Uu4Li5NCc8ZWug78ojHDgh%2Bahlb9ZhPPpwufM%3D&reserved=0
mailto:ovtoermalijnduiven@gmail.com
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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: ovtoermalijnduiven@gmail.com.  
 

Belangrijke data 
23 december Studiedag team Leerlingen vrij 

24 dec ’22 t/m 8 jan ‘23 Kerstvakantie  

9 januari Luizencontrole  

   

   

   

 
 ANWB Streetwise 

ANWB Streetwise 

Op woensdag 18 januari van half 9 tot half 2 komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op school. 

ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter om te 

gaan met het huidige verkeer.  

ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen. 

- Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen ze het 
veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.  

- Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal (Triominos) over veilig oversteken. Het 
belang van het dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van een kinderzitje in de auto wordt 
geoefend met een spannende gele elektroauto.  

- Bij Hallo auto leren de groepen 5, 6 en 7 in de Klavierstraat over de remweg van een auto en de 
invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB 
lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een 
stoelverhoger komt in deze les aan bod. 

- Bij Trapvaardig tenslotte traint groep 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er wordt 
gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een 
zware rugzak op, zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare 
school. 

Deze woensdag (18 januari) gaan de kinderen niet naar de gym.  

mailto:ovtoermalijnduiven@gmail.com
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Nieuws vanuit de groepen  

Wat hebben we weer van de afgelopen periode genoten! 

Eerst van de mooie en spannende Sinterklaastijd. En nu van 

de sfeervolle dagen voor kerst. We hebben allemaal weer 

een mooi lichtje gemaakt voor op tafel tijdens het kerstdiner. 

Verder hebben we mooie kersthangers gemaakt en prachtige 

werkjes met vooral veel glitters 😊. We hebben enorm 

genoten van het uitje naar de schaatsbaan en de 

knutselmiddag samen met de hele school.  

Wij wensen jullie allemaal hele fijne en gezellige feestdagen 

en al het moois voor 2023! 

 

Wat hebben wij een gezellige maand gehad samen. Wij hebben twee weken juf Sanne op bezoek 
gehad. Juf Sanne kwam hier snuffelstage lopen. Na de Sinterklaasvie ring hebben wij samen de 
kerstboom opgetuigd, lokaal versierd en kerstknutsels gemaakt. Wij hebben al zin in het 
kerstdiner vanavond.  
 
 Ondertussen kennen wij al bijna alle letters! Kijk maar naar ons letterbord.  
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Groep 4/5 

Deze periode zijn we heel druk aan het oefenen met het klokkijken en tafels 

Groep 4 krijgt al instructie over kwart voor en kwart over en zijn we de 

minuten aan het verkennen binnen een uur. Vragen zijn bijvoorbeeld: nu we 

weten dat het 10:00 uur is, hoe laat is het dan als het een half uur later of 

eerder is. Hierbij tekenen de kinderen de wijzers in de klok. 

Groep 5 is al bezig met het omzetten van een analoge tijd naar een digitale 

tijd en andersom en werken we met 5 en 10 voor en over.  Hoe moeilijk is 

dat. Dus vragen als over 5 minuten moeten we gaan, hoe laat is het dan kunt 

u gerust aan uw kind stellen. 

Ook gaat groep 4 een start maken met de keersommen, en dan vooral 

bedenk eens een som bij dit plaatje.   Groep 5 is al bezig met de 

deelsommen en zelfs al delen met rest. 

Dus deze knappe koppen van 4/5 kunnen best de oliebollen verdelen dit 

jaar.                          

 

Wij gingen dinsdag 13 december lekker schaatsen met de hele 

school! 

We zouden oliebollen krijgen, maar we kregen helaas geen 

oliebollen, maar wel lekkere HETE! chocolade melk! Met het 

schaatsen ging niks fout, we zagen alleen maar plezier. 

  

We hadden op vrijdag 16 dec. een kerstcircuit gehad met allemaal 

onderdelen: kerstkaart maken, kerststal maken, filmpje kijken met 

chips en limonade, kerststuk maken met oase voor de bejaarden 

van Thuvine. 

  

Op 5 dec. hadden we natuurlijk de sint op bezoek! De lieve oude sint heer was er met 2 disco-pieten. 

Toen de lieve oude heer weg was waren de surprises aan de beurt vrolijk lazen we de gedichten voor, 

maakten we de leuke cadeaus open en kregen we SUPERVEEL pepernoten en schuimpjes. Gezellige dag. 

  

Op donderdag 22 dec. gaan we dineren. Met onze hele school hebben we een gezellige avond. Iedereen heeft 

zich eerlijk ingeschreven voor het heerlijke eten. We gaan optredens doen (de kinderen die het willen.) BIJV. 

drummen (video), dansjes, gedichten en zingen. 
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Verder is groep 7 naar Techno-plaza gegaan! Groep 7 had de onderdelen>Trillrobot maken, tiny house, 

rugzak, greenscreen superleuk! Geschreven door Robyn Roos en Xander. 

 
Schaatsen 

Op 13 december is onze hele school met zijn alle gezellig gaan schaatsen. Het liep helemaal goed af en 

iedereen is veilig thuis gekomen. (foto) 

Candea Technasium 

Op dezelfde dag is groep 8 naar het Candea college geweest. Daar heeft iedereen zijn eigen robot borstel 

gemaakt en ze zagen er allemaal prachtig uit. (foto) 

Kerst bakjes 

Op vrijdag 16 december is groep 1 tot 8 met ze allen door de school heen gegaan om mooie kerst knutsels te 

maken, maar het mooiste waren toch echt de kerstbakjes die naar het bejaardenhuis gingen.  Baris&River 
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Roefeldag 

De datum voor de Roefeldag is bekend! Deze wordt gehouden op zaterdag 1 juli 2023. In februari 

2023 worden de kinderen uitgenodigd om zich in te schrijven. 

 

Kunstwerk 

Zit je verlegen om een kerstcadeau? Dé kinderkomedie van het jaar 
komt naar Zevenaar! Pip en Pelle komen Het Musiater op z’n kop 
zetten. Samen met hun trouwe vriend Arie de Postbode zullen zij weer 
een knotsgek avontuur beleven. Misverstanden, gekke capriolen, 
verrassende wendingen, domme boeven en vooral heel veel hilariteit! 
Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een doldwaze komedie, die 
onvergetelijk is voor jong en oud! 
  
Zondag 15 januari 2023 
Aanvang: 14.00 uur 
Het Musiater – Warempel zaal - Zevenaar 
Kaarten: www.liemerskunstwerk.nl 
  
  
Hartelijke groet, 
  
Tessa Helmink-De Jong 
Marketing, PR en Sales 
0316-745684 /06-13084808 
  

Turmac Cultuurfabriek, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar. 085-040 9971 - www.liemerskunstwerk.nl 
Het Musiater, Bommersheufsestraat 62, 6901 JZ  Zevenaar 
NME Liemers, Vestersbos 2, 6901 BV Zevenaar 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.liemerskunstwerk.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0JvSCxff8PePMAIIG8sfw-zCJ4vxJROOWcWKvk15cJNBdKeOIZ-j9U1Po&data=05%7C01%7Cadmin.klokhuis%40liemersnovum.nl%7C04d275b8f8cd4e7ad1c508dad3a1161a%7C14cb4aa1230744ac9b6aaf5173a78afc%7C1%7C0%7C638054986054502557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e09pfPaxRvAXZSrQfGpMJ7ToGJ95EYjTfsTiGxpsW7k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fliemerskunstwerk.nl%2F&data=05%7C01%7Cadmin.klokhuis%40liemersnovum.nl%7C04d275b8f8cd4e7ad1c508dad3a1161a%7C14cb4aa1230744ac9b6aaf5173a78afc%7C1%7C0%7C638054986054502557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZeFXI1%2F8QUfo3B2gowG5LrJm3NwIJAqKMFo0RBisw9c%3D&reserved=0
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