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Algemene informatie
Verkleedfeest!!!
Op vrijdag 21 februari vieren we het verkleedfeest.
Uw kind mag dan verkleed en/of geschminkt naar school komen.
(geen wapens en/of spuitbussen graag). Voor een 10 uurtje wordt gezorgd.
We maken er een gezellige dag van!

Reminder
We hebben berichten ontvangen dat er kinderen zijn geschrokken van blaffende honden aan het
hek. Zou u ze aangelijnd op enige afstand van de ingang willen houden? Bedankt voor uw
medewerking.

Nieuws vanuit de MR
Beste ouders en verzorgers,
In het najaar 2019 hebben wij vanuit de MR een enquête uitgezet om te polsen in hoeverre er draagkracht is
om het huidige continurooster van Toermalijn om te zetten naar een 5 gelijke dagen model vanaf het
schooljaar 2020/2021. Dit houdt in dat de leerlingen van Toermalijn vanaf dan iedere dag van 8.30 tot 14.00
naar school zouden gaan. De uitkomst van de enquête is dat er vooralsnog geen overtuigende meerderheid
vanuit de ouders/verzorgers aanwezig is om het 5 gelijke dagen model in te voeren op Toermalijn. De MR zal
in nauw overleg met Toermalijn bekijken hoe een eventueel vervolgtraject kan worden vormgegeven. Zodra
er meer nieuws bekend is, zal de MR u uiteraard hierover informeren.
Met vriendelijke groet,
MR Toermalijn
- Namens de personeelsgeleding: Andre Broekhaus (leerkracht gr 6/7) en Marjolein van Kuijk (leerkracht gr 5)
- Namens de oudergeleding: Neila Akrimi en Nalinie Horrel
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Nieuws vanuit de groepen
GROEP 1/2a
We zijn aan het spelen en werken over thema “winter”. Er worden vogelhuisjes geverfd en
stempelopdrachten gemaakt met de woorden: vogel, vetbol, pinda, vogelhuisje en appel.
Samen met Pompom gaan we op onderzoek naar wat vogels in de winter kunnen eten.
Ook oefenen we de themawoorden zoals: bevriezen, dooien, rillen, kippenvel, bewolking, hagelen,
opklaren en nog meerdere woorden. Met Zoem de bij gaan we op zoek naar woorden die beginnen
met een ”r”. We bekijken het letterfilmpje op Schatkist en verzamelen plaatjes.

Vanuit “Kunstwerk!”, een organisatie voor culturele voorzieningen in de Liemers, krijgen we
6 muzieklessen aangeboden. Juffrouw Laurien komt de lessen geven. We hebben al genoten van de
eerste les waarbij we liedjes over de winter hebben geleerd.
En we genieten volop van ons nieuwe veel grotere digi-bord dat vanaf 18 december in onze klas
hangt.

GROEP 1/2b
Thema Winter
Na de kerstvakantie zijn we begonnen met spelen en werken over het thema: “winter”.
Er worden vogelhuisjes geplakt en geverfd, stempelopdrachten gemaakt, liedjes gezongen en in de
themahoek spelen we dat we naar de schaatsbaan gaan.
Zoem de Bij vindt de winter maar niets en roept: “Brrrr wat koud!”. Om warm te blijven zoeken we
samen met Zoem naar woorden met een “r” erin.
Laatst hebben we muziekles gehad van juf Laurien. We hebben het liedje “Het is winter
bibber bibber” geoefend op verschillende manieren (met rijstkokers/sambaballen, door te
neuriën, door het omgekeerde te doen van wat je zingt en door steeds sneller te zingen). Daarnaast
hebben we ritmes geoefend door winterwoorden te klappen. Juf Laurien komt nog vijf keer onze
muziekles verzorgen.
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Juf Sanne is deze week voor het laatst bij ons in de groep. We vinden het erg jammer dat ze weer
naar een andere school toe gaat. Vanaf februari komt juf Tamar bij ons in de groep; in februari op de
maandag en dinsdag en vanaf maart de hele week.

GROEP 3/4
Dino-thema in groep 3/4
In het nieuwe jaar zijn we gestart met het thema ‘prehistorie’. De eerste weken ging dit vooral
om dinosauriërs. We hebben samen heel veel verzameld van dino’s: van knuffels en speelgoed tot
boeken. We hebben heel veel weetjes gezocht: wist je bijvoorbeeld dat de dinosaurussen sinds 65
miljoen jaar zijn uitgestorven, maar dat er nog steeds fossielen en botten worden gevonden
waardoor we weten van hun bestaan? Ook een interessant feitje: de kip zoals wij die nu kennen,
heeft de meeste overeenkomsten met dino’s. Daarnaast hebben we ook geknutseld rondom dit
thema: we hebben dino-eieren van papier-maché en eigen fossielen gemaakt. En natuurlijk was er
dan nog onze voorstelling waarin we op reis gingen naar de tijd van de dino’s: We hebben met de
klas bedacht wat we wilden laten zien en horen.

GROEP 5
Omgaan met sociaal media
De laatste Kiva-en Mediawijsheidles ging het over cyberpesten
Spelletjes/ gamen:
Kijk uit met wat je zegt in de chat. Bijvoorbeeld
Als iemand iets naars over je zegt.
Dan kun je het best negeren.
En als het pesten blijft Dan haal je vader of moeder.
Je vader of moeder kan zijn ouders aanspreken. En het is dan slim om hem te blokkeren.
Je weet nooit wie het is. Aan de andere kant.
WhatsApp:
Schrijf niet iets naars. Als je het overkomt ga naar je ouders \ leerkrachten of blok die gene.
Stuur nooit iets naars. Want je kan niet zien hoe hij of zij het bedoeld, je kan haar of hij niet horen of
zien. Het kan grapje zijn maar het kan ook naar bedoeld zijn.
Geschreven door:
Roos Athina Baris Kay uit groep 5.
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GROEP 6/7
Technoplaza
We zijn deze maand Januari weer naar Technoplaza geweest met groep 6/7.
In het begin hebben we gepraat over zonne-energie we hadden geleerd hoe een zonnepaneel werkt.
Daarna gingen we bezig met onze opdrachten we hadden 5 opdrachten ieder groepje kreeg 1
opdracht. De opdrachten waren zonne-energie, tassen maken, zenuwspiraal maken, programmeren
en een periscoop maken. Bij zonne-energie moesten we een huisje zagen met een hele grote zaag
en veel lijmen en daarna een mini zonnepaneel op het huis plaatsen die licht en een piep gaf. Bij de
tassen maken moesten we een ontwerp maken en daarna uitknippen en er gaten in maken en er
dingen er aan vast maken zodat de touwtjes eraan vast konden maken. Bij de zenuwspiraal moest je
vooral veel zagen, met de boor spijkers in het hout boren, en op het einde moest je het ijzerdraad
vast maken door het vast te solderen. Bij de periscoop moesten we veel hout zagen en lijmen en
spiegel er in plaatsen zodat je vanaf onder naar boven kan kijken. Bij programmeren je moest een
stoplichtje vastmaken aan de computer en toen moest je gaan proberen het stoplichtje te laten
werken met programmeren.
Rafael en Mark groep 6-7

GROEP 8
Fiches in groep 8
Waarom hebben we fiches?
We hebben de fiches zodat de kinderen leren rustig te zijn en niet door iemand heen praten.
Hoe werkt het?
Elke dag krijg je 3 fiches. Als je door iemand heen praat of niet luistert gaat er een fiche af. Als je 1
fiche er af hebt gebeurt er nog niks. Met 2 fiches noemen we gevarenzone; dan praten we hoe we
voorkomen dat hij/zij er 3 afkrijgt. Als je er 3 af krijgt dan moet je naar juf Laura en daar voor een
tijdje zitten werken.
Beloningen?
Iedere maandag bespreken we een nieuwe beloning.
Dit kan zijn bijvoorbeeld 10 minuutjes langer naar buiten gaan. Als we 3 weken het goed doen dan
kunnen we bijvoorbeeld de hele middag zelf het programma bedenken. Iedere week moeten we dan
wel 260 fiches of hoger hebben.
Geschreven door Atilla en Seth.
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Belangrijke data
maandag 3 februari
maandag 3 februari
dinsdag 11 februari
woensdag 12 februari
maandag 17 februari
maandag 17 februari
donderdag 20 februari
donderdag 20 februari
vrijdag 21 februari
maandag 24 februari

Inschrijven adviesgesprekken groep 8
Anita Ketelaar van CJG
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Inschrijven rapportgesprekken gr. 1 t/m 7
Anita Ketelaar van CJG
Rapport mee gr. 1 t/m 7
Toermalijnnieuws
Verkleedfeest
Start voorjaarsvakantie

Vanaf 8.20 uur

Vanaf 8.20 uur

Dankbrief voedselbank
Beste leerlingen en ouders,
In deze tijden waarin het uitstekend gaat met onze economie in Nederland mag je ervan uitgaan dat
iedereen wat meer te besteden heeft en wij, als Voedselbank, minder cliënten elke week voorzien
van een krat voedsel.
Neen dus ! Al jaren voorzien wij zo’n 125 huishoudens iedere vrijdag , naar gelang de
gezinssamenstelling van een of meer kratten voedsel. Zo’n 160 kratten per week.
De door u geschonken voeding aan de Voedselbank zijn daarom extra welkom. Onze wekelijkse
leveranciers zijn wij dankbaar, maar producten met een langere houdbaarheid ontvangen wij
uitsluitend door middel van acties bij supermarkten en bij scholen. Hierdoor kunnen wij elke week
een gevarieerde krat voedsel aan onze cliënten afgeven.
Namens de Voedselbank Zevenaar willen wij jullie hartelijke danken voor deze voedsel
inzamelingsactie voor families in onze regio, die om wat voor redenen dan ook, helaas gebruik
moeten maken van de Voedselbank.
Iedere vrijdag staan er weer zo’n 20 vrijwilligers klaar om voor ca.125 gezinnen een krat samen te
stellen met 20 tot 23 verschillende producten.
Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2020.
Met vriendelijk groeten,
Wil Botermans
Voedselverwerver
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