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Toermalijnnieuws         16 februari 2023 

Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn 

 

 

 

 

 

Algemene informatie 

Beste ouders/verzorgers, 

Op maandagochtend zagen we allemaal gekke haren en hoedjes op de hoofden van de kinderen en het team. 

Het was een vrolijke start van de week.  

Op school leer je meer dan lezen en rekenen. Deze week hebben de groepen weer laten zien, dat je op school 

ook je talenten mag ontdekken en leert presenteren. Op dinsdag hebben de kleuters een prachtige 

voorstelling gegeven. Wat hebben zij goed hun best gedaan. Groep 4/5 heeft dinsdag laten zien wat zij 

geleerd hebben met de muziekles.  

“Zonder uw hulp en ondersteuning kunnen wij niet.” We zeggen het regelmatig tegen elkaar. De ouders van 

de OuderVereniging hebben gelukkig nieuwe leden die de taken van voorzitter en penningmeester op zich 

willen nemen. We zijn daar heel blij mee. Dinsdag 14 februari is in een nieuwsitem op Ouderportaal een 

presentatie van de OuderVereniging gedeeld.  

Om de nieuwe website te voorzien van mooie foto’s, hebben wij een ouder gevraagd om hulp. We zijn heel 

blij dat zij ons wil helpen. Na de voorjaarsvakantie zullen er foto’s gemaakt worden voor de website. Als u niet 

wil dat uw kind op de website van onze school komt te staan, kunt u via Ouderportaal aangeven dat u geen 

toestemming geeft.  

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dit betekent dat je expliciet toestemming dient te geven voor het 

opslaan van je persoonsgegevens. Om aan deze wet te voldoen wordt vanuit Ouderportaal om deze 

toestemming gevraagd. Naast de algemene toestemming die vanuit Ouderportaal wordt gevraagd, vragen wij 

als school ook om toestemming voor bijvoorbeeld het mogen maken en delen van beeldmateriaal (zoals 

foto's en video's) via het Ouderportaal. Je kan dit ten alle tijden wijzigen. Alle informatie over toestemming 

geven, vind je op de pagina 'Toestemmingsformulieren inzien'.  

 

https://support.basisonline.nl/help-onderwerp/448/Toestemmingsformulieren-inzien
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Tot slot wil ik uw aandacht vragen voor een initiatief van een leerling uit 

groep 8; opkikker. Jay-Jay heeft hier zelf een stukje voor geschreven. U 

kunt ook de website van Opkikker bezoeken; https://opkikker.nl/   

 

 

Namens het team wens ik u een hele fijne vakantie en zien wij u en de kinderen graag dinsdag 28 februari 

weer. Maandag 27 februari zijn de kinderen vrij en heeft het team een studiedag. 

Met vriendelijke groet, 

Esther Jobsen 

 

Jay-Jay aan het woord over Actie van Stichting Opkikker 

Hoe ben je op het idee gekomen? 

Ik krijg ook zo'n dagje uit en ik wilde graag me steentje bijdragen en moet zeggen als je mee helpt maak je 

iemand blij met dingen die je inzamelt dan geef je iemand een leuk dagje uit voor hun en de kinderen die dit 

krijgen zijn allemaal langdurig ziek. 

 Wat houdt het in? 

Stichting op kikker geeft een leuk dagje uit aan families met een langdurig ziek kind 

 Hoe lang duurt de actie? 

Tot het eind van dit school jaar  

 Wat zamelen ze in? 

Oude telefoons of tablets/laptops het maakt niet uit of die kapot zijn  

 Waar staat de doos? 

In de team kamer  

Alvast bedankt, Jay-Jay 

 

Vanuit de OuderVereniging  
Zie de presentatie van 14 februari 2023 in Ouderportaal. 

 
OPROEP: 

De OV is op zoek naar L.T.G. Willekens. Zou u contact willen opnemen met school of willen mailen 
naar ovtoermalijnduiven@gmail.com. 

 

https://opkikker.nl/
mailto:ovtoermalijnduiven@gmail.com
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Groot schoolproject 
Op maandag 6 maart starten we met een leuke opening voor het begin van het groot schoolproject. 
Het thema van dit jaar is: “Ik hou van Holland”. 
Er worden inmiddels leuke ideeën rond dit thema bedacht door ouders van de OV, leerkrachten en leerlingen. 
Zo staat er een heuse spelletjesmiddag op de planning met oud-Hollandse spelletjes en willen we een 
zuivelboerderij gaan bezoeken.  
Natuurlijk zullen er in de groepen ook nog de nodige activiteiten plaatsvinden. 
Dit alles willen wij u graag presenteren op vrijdag 24 maart, u bent tussen 13.30 en 14.00 uur van harte 
welkom om alle creaties te bekijken. 

 
 

Sponsorloop 

Wij komen in actie voor de slachtoffers van de aardbeving 

in Turkije en Syrië.  
Daarom organiseren we een sponsorloop op woensdag 1 maart 2023. 

 De kinderen krijgen vrijdag 17 maart alle informatie over de sponsorloop mee. Helpt 

u ons mee aan een mooi bedrag? 
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Belangrijke data 
17 februari 2023 Verkleedfeest  

20 t/m 24 februari 2023 Voorjaarsvakantie  

27 februari Studiedag team, leerlingen vrij  

27 februari t/m 9 maart 2023 Rapportgesprekken  

6 t/m 24 maart 
16 maart 
 
17 maart 
24 maart 

Groot Schoolproject 
Informatieve ouderavond: 
Coöperatief Leren 
Studiedag team, leerlingen vrij 
Lente ontbijt 

 

   

Nieuws vanuit de groepen  

We hebben de afgelopen weken gewerkt over het thema dieren. We hebben het vooral gehad over de dieren 

in het oerwoud. We hebben veel geoefend voor de voorstelling die we afgelopen week hebben gegeven. Wat 

hebben we ervan genoten! We hebben liedjes gezongen en een verhaal nagespeeld.  

  

 

Deze maand zijn we met de hele groep naar de bibliotheek in Duiven geweest. We hebben een rondleiding 

gehad, boekjes gelezen en geluisterd naar een spannend verhaal.
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Groep 4/5 

Muziekvoorstelling 

In groep 4/5 hebben we dinsdagmiddag een muziekvoorstelling gegeven voor alle ouders. 
Deze was eerder dan gepland en dat kwam doordat onze muziek juf Brigit Span gaat verhuizen naar Zuid-
Afrika. 
De kinderen hebben de afgelopen tijd hard geoefend en veel geleerd. Van noten lezen, ritmes klappen tot het 

spelen op de blokfluit. Er waren veel ouders aanwezig en deze hebben genoten. Het was een leuke middag. 
We hebben afgesloten met een afscheidscadeautje voor juf Brigit en wensen haar veel geluk in de toekomst. 
Gelukkig komt er een nieuwe muziek docent, zij zal de overgebleven lessen gaan geven. 
                

Maandag 13 februari hadden we gekke haren dag het was heel gezellig, omdat veel kinderen gekke haren 

hadden. 

Ons thema bij blink is Machtige media we hebben het over de jaren 60, 70 en 80. 

En het is een super leuk onderwerp vinden wij. 

We hebben 2 weken cito’s gehad rekenen, speling, begrijpend lezen en nog veel meer cito’s. 

(cito’s zijn eigenlijk toetsen die in je rapport komen). 

En ondertussen bedenken we ook een leuk schoolreisje. En het grote schoolproject komt er ook weer aan 

waar we het over gaan doen is nog niet bekend. Heb je ideeën, meld het bij de leerkrachten 

Morgen hebben we het verkleedfeest en het is leuk als iedereen verkleed gaat, maar het is ook goed als je 

niet verkleed gaat.  

Geschreven door Floor en Jade. 
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De kinderen zijn bezig met een knutselwerk op school waarbij ze een keer in de zo veel weken aan moeten 

werken. Dan krijgen ze les van een knutsel lerares. Ze werken telkens verder aan hetzelfde ding. Een keer ging 

het over verzamelen. Toen moesten alle kinderen spullen verzamelen uit de natuur zoals: stenen, blaadjes, 

takken ect. Nu zijn ze bezig met het maken van een ding daarvoor.   

Van de week mochten de kinderen een gekke hoed op doen of gek kapsel. Veel van jullie hadden dat gedaan. 

En dat zag er erg leuk uit en grappig uit. Veel van jullie hadden moeite gedaan. 

Veel van jullie hebben het adviesgesprek gehad en anders ga je die nog krijgen. Daarin wordt verteld hoe 

jullie het doen op school en welk advies je krijgt. 

Het is alweer een tijd geleden dat we naar Technoplaza zijn geweest. We hadden een tas gemaakt, green 

screen project, tinyhous, trillende robot of een draai vogel. 

Door Sienna en Jay-jay 

 

  

 

 

 

 

 


