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Algemene informatie
Terugblik schooljaar 2017-2018
Met trots vertellen we u graag wat wij het afgelopen schooljaar hebben gedaan en gerealiseerd:

het participatieonderwijs heeft weer meer gestalte gekregen door o.a. formele leden te benoemen in de
LeerlingenRaad, nieuwe commissies te starten en driehoekgesprekken te houden vanaf groep 1;

daarnaast is het team geschoold in Leren Zichtbaar Maken en werken we samen met leerlingen aan
ontwikkeldoelen en succescriteria;

de muziekmethode 123Zing! is geïmplementeerd in alle groepen en levert mooie voorstellingen op;

het bestuur heeft samen met de school geïnvesteerd in de uitstraling van het schoolgebouw: logo’s op
alle ramen en wanden en een zuil voor de hoofdingang, een nieuwe keuken en deels nieuwe vloeren;

er zijn vier nieuwe digiborden aangeschaft voor in de groepen 3 t/m 8;

tot slot kijken we terug op een feestelijk jubileumjaar met geweldige activiteiten georganiseerd door
leerlingen, ouders en leerkrachten. Dit geeft wederom blijk aan een fijne samenwerking binnen ons
participatieonderwijs!
Personele mededelingen








Janneke Guijt is met ingang van schooljaar 2018-2019 tevens intern begeleider op Wereldwijzer.
Hiermee komt haar taak als groepsleerkracht van groep 1/2 op Toermalijn te vervallen. Wel zal zij op
de woensdagen de groepen 3 en 8 uit de combinatiegroepen halen om de projecttaken rekenen en taal
te behandelen. Petry Meurs zal op de maandag groep 1/2 gaan overnemen. Zij zal zich in de nieuwsbrief van september aan u voorstellen.
Nu dat juf Laura haar opleiding als gedragsspecialist heeft afgerond, en daarmee haar studieverlof
eindigt, zullen we afscheid nemen van juf Rachel. Zij heeft een vaste benoeming gekregen als leerkracht groep 7/8 op Wereldwijzer. Wij bedanken juf Rachel voor haar getoonde inzet en wensen haar
veel succes op Wereldwijzer!
Tamara Bosman zal vanaf volgend schooljaar als onderwijsassistent onze leerkrachten komen ondersteunen. Zij heeft een fulltimebaan verdeeld over Toermalijn en Wereldwijzer en zal 2,5 dag per week
aanwezig zijn op onze school. Verderop in de nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen.
Uit praktische overwegingen zal de directie volgend schooljaar op dinsdagochtend en donderdagmiddag
aanwezig zijn. Het nieuwe aanwezigheidsschema vindt u te zijner tijd bij de ingang van het kantoor.
Convenant ‘Meer muziek in de klas’
Gisteren werd het convenant ‘Meer muziek in de klas’ ondertekend
door diverse basisscholen in De Liemers, waaronder ook Toermalijn.
Deze formele gebeurtenis vond plaats in bijzijn van Hare
Majesteit
Koningin Maxima in Het Musiater te Zevenaar. De leerlingen van
groep 4/5 en groep 6 en de directie waren ook aanwezig!
We zijn blij dat we de samenwerking met Kunstwerk! ook in de toekomst kunnen voortzetten!

Wijziging e-mailadressen
Met ingang van 1 augustus gelden nieuwe e-mailadressen voor onze medewerkers, namelijk
voornaam.achternaam@liemersnovum.nl. De directie is te bereiken met het e-mailadres:
directie.toermalijnduiven@liemersnovum.nl. Het algemene e-mailadres blijft info@toermalijnduiven.nl.
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Vanuit de groepen
Groep 1/2
Kriebelbeestjes
We gaan op onderzoek naar kleine beestjes.in de schooltuin vinden we
miertjes, een sprinkhaan, een spinnetje en een kevertje. Met de loeppotjes
en de zoekkaart: “Klein beestjes “ onderzoeken welke kever het is.
Buiten spelen
Juffrouw Lotte gaat met een groepje kinderen het
voetballen stimuleren.
We hebben een voetbalrooster gemaakt zodat elk
kind aan de beurt komt om een keer op het terrein te
gaan voetballen tijdens het buiten spelen.
En daarna even lekker graven in de zandbak.

Groep 3
Gymles van groep 7/8
Groep 7/ 8 heeft aan ons (leerlingen van groep 3) gymles gegeven. We hadden een circuit van
allemaal gymspellen, zoals voetballen, badmintonnen, tjoekbal, pylonen omgooien van een kast en
springen op de trampoline. We vonden het een heel leuke les: bedankt allemaal!

Naast gym hebben we ook hard gewerkt in de klas: we hebben het rekenen en het lezen bijna
allemaal af, knap he? We hebben van de week bijvoorbeeld nog gerekend met een weegschaal.
We hebben gevoeld hoe zwaar 1 kilo is (1000 gram) en hebben dat vergeleken met bijvoorbeeld
een strandbal, twee pakken suiker, flesjes water en een lege tas.
Groep 4/5
Optreden voor koningin Maxima
Op woensdag 27 juni is groep 4/5 naar Zevenaar
geweest, daar hebben zij een hele ochtend gezongen
en gedanst op het plein voor Het Musiater. De reden
hiervoor was dat er een convenant voor ‘Meer
muziek in de klas’ werd getekend door alle scholen
en andere samenwerkende partijen. Een belangrijk
moment hierbij was dat Koningin Maxima dit kwam
bijwonen. De kinderen op het plein hebben gezongen
en gedanst en het was een hele ervaring om haar zo
dichtbij te zien ook al was het maar voor heel even.

Groep 6
Roefelen
De kinderen van groep 6 hebben geroefeld. Ze zijn naar bedrijven geweest zoals:
een imker, blokker, gemeentehuis ,SUES, audicien , opticien , duo coaching en het
politiebureau. Ze hebben ook een tasje gekregen met wat drinken, heel veel kortingsbonnen en wat spullen
Geschreven door Niels en jeroen
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Groep 7/8
Voorstelling groep 7
Het thema van de voorstelling is: De geschiedenis.
We hebben verschillende tijdvakken in toneelstukjes nagespeeld. We hebben
de teksten zelf bedacht en uitgewerkt.
De spullen en de kleding hebben we zelf gemaakt of meegenomen. We hebben
allemaal ons best gedaan en hopen dat de kinderen op school en onze ouders
het een leuke voorstelling vinden. Geschreven door Lorita en Romée.

Even voorstellen……
Via deze weg wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben Tamara Bosman, 27 jaar en ik woon in Eerbeek.
In mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn labrador Pelle. Ook ben ik graag met mijn handen
bezig, ik haak en knutsel graag. Na mijn opleiding onderwijsassistent heb ik eerst in de
kinderopvang gewerkt. Maar het onderwijs was meer voor mij weggelegd. Als onderwijsassistent
heb ik al op verschillende scholen mogen werken. Van een basisschool tot aan het voortgezet
speciaal onderwijs. Na de zomervakantie mag ik het team van Toermalijn gaan versterken. Ik heb
er erg veel zin in om bij jullie op school te gaan werken. We komen elkaar vast tegen!
Als er vragen zijn, spreek mij gerust aan!

Vanuit de OuderRaad
Jantje Beton
De Jantje Beton Loterij voor 2018 zit erop!!! De totale opbrengst is € 1.368,00, waarvan € 684,00 voor
school is en onder andere gebruikt zal worden voor het schaatsen in december.
De winnaars van dit jaar zijn:
Groep 4/5: Pim Poppe
Groep 6: Indy Saalmink
Groep 7: Lieke Ammeraal
De opbrengst dit jaar was weer meer als vorig jaar. Super bedankt allemaal
voor jullie inzet! Tot volgend jaar!
Bedankt namens OR
Jantje Beton

Belangrijke data
Datum

Activiteit

Bijzonderheden

Donderdag 5 juli

Toermalijnnieuws

Komt te vervallen!

Maandag 2 juli

rapport mee

groep 8

Woensdag 4 juli

Musical groep 8

Donderdag 5 juli

Groep 8 aangepaste schooltijd

10.30—12.00 uur

Donderdag 5 juli

EINDFEEST

Start 17.30 uur

Vrijdag 6 juli

Studiedag team

Alle leerlingen vrij!

Maandag 9 juli

Start Zomervakantie

Maandag 20 augustus

Eerste schooldag schooljaar 2018-2019

Maandag 20 augustus

Luizencontrole

Dinsdag 21 augustus

Offerfeest

Maandag 3 september

Start verkiezingen LeerlingenRaad

7 juli benoeming Raad

Maandag 10 september

Schoolfotograaf

De hele week! Info volgt!

Donderdag 13 september

inloopochtend & informatieavond

Dinsdag 18 september

Studiedag team (goed spellingsonderwijs)

Alle leerlingen vrij!

Woensdag 19 september

Schoolvoetbal

groep 6/7 en 7/8

Dinsdag 25 september

Start Driehoekgesprekken

Donderdag 27 september

Nieuwsbrief 1

s.v.p. geen gel in de haren
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