Toermalijnnieuws

8 juli 2020

Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn

Algemene informatie
Wij zullen u voor de start van het nieuwe schooljaar informeren over de dan geldende Coronamaatregels en
wat dit betekent voor het al dan niet doorgaan van activiteiten.

Door de lockdown heeft iedereen weer nieuwe ervaringen opgedaan. Eén ervan is hoe er een beroep is
gedaan op de zelfstandigheid van kinderen tijdens het halen en brengen. Als team van Toermalijn willen we
deze zelfstandigheid blijven stimuleren. Wij willen dat kinderen van de groepen 3 tot en met 8 zelfstandig
naar hun groep gaan. Groep 3 mag tot aan de herfstvakantie begeleid worden door een ouder. Voor de
kinderen van groep 1/2 is het nog steeds mogelijk dat ze door hun ouders naar binnen begeleid worden.
Het is de bedoeling dat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen. Wij vragen u dan ook de leraar in de ochtend
niet te veel te overvragen en indien nodig na schooltijd een afspraak te maken (u kunt hiervoor gebruik
maken van het ouderportaal). U kunt bij het naar buiten gaan, buiten het schoolhek op uw kinderen
wachten!

U bent van ons gewend een schoolkalender digitaal te ontvangen. Deze kon u dan eventueel zelf uitprinten.
Vanaf volgend schooljaar staan alle vakantiedagen, studiedagen en activiteiten in OuderPortaal. U ontvangt
geen aparte schoolkalender meer! Het is mogelijk om de kalender van OuderPortaal te printen door jezelf te
abonneren op de kalender in bijv outlook. Via die tool heb je dan wel de mogelijkheid om te printen.
Over abonneren kan je de info hier lezen : https://support.basisonline.nl/help-onderwerp/327/Ouderportaalkalender-in-prive-agenda-weergeven.

In de eerste week van de zomervakantie worden alle data ingevoerd. Hieronder ziet u alvast de vakanties.
Aanstaande vrijdag zullen de studiedagen worden afgestemd. Deze zullen wij ook zo snel mogelijk toevoegen.
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Op dit moment is de nieuwe schoolgids in de maak. De lay-out van deze schoolinformatie zal er anders uit
gaan zien. Dit komt omdat deze digitaal is opgemaakt met Scholen op de Kaart van PO-Vensters. Hiermee
voldoet de inhoud en de publieke verantwoording aan de wettelijke eisen van de onderwijsinspectie. De
schoolgids ligt ter goedkeuring bij de MR en zal zo spoedig mogelijk met u gedeeld worden.

Afscheid Nienke Akkerman
Nienke Akkerman heeft ons team het afgelopen schooljaar versterkt en hier waren wij
heel blij mee. Helaas gaat zij ons verlaten. We wensen Nienke heel veel plezier en
succes met haar verdere loopbaan.

Verlof Laura Ploegmakers
Zoals u weet gaat Laura Ploegmakers met zwangerschapsverlof.
Petry en Jelle zullen haar verlof na de zomervakantie vervullen. We wensen Laura een fijn
verlof toe. Zodra er babynieuws is, laten wij het u weten.

Afscheid Sanne Duis
Beste ouders en verzorgers van Toermalijn,
Na een bijzondere Coronaperiode op Toermalijn draag ik het stokje weer over aan Karin Kriehn.
Ik wil u bedanken voor het vertrouwen dat u zowel de school als mij hebt gegeven
Tijdens mijn periode als waarnemend directeur heb ik ervaren dat we geluk hebben met zoveel betrokken
ouders, verzorgers die de school helpen en ondersteunen waar nodig.
We hebben een positief-kritische MR die de school met enorm waardevolle feedback helpt en ons scherp
houdt. De ouderraad helpt waar mogelijk met de praktische ondersteuning van vele activiteiten voor ‘onze’
kinderen. Is er hulp nodig dan staan er altijd ouders, verzorgers klaar voor ons. Daarnaast werkt er op
Toermalijn een heel leuk, warm en fijn team met passie voor onderwijs (kinderen!). Het was fijn om met deze
collega’s te mogen werken, elke dag staan zij klaar voor de kinderen én elkaar!! Ik ben er trots op dat ik met
dit team heb gewerkt.
Ik wens u allen een mooie zomer.
Met vriendelijke groet,
Sanne Duis
Terugkomst Karin Kriehn
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Vanaf 12 december was ik afwezig wegens ziekte. Dat was een zware periode. Sinds maart dit jaar (tijdens de
lockdown) heb ik op de achtergrond weer gewerkt aan beleidsmatige taken en deelgenomen aan de (digitale)
teambijeenkomsten. Ik vind het fijn weer volledig betrokken te zijn bij de school. Na de vakantie zal ik dan
ook 50% hervatten en zal ik deze uren alleen inzetten op Toermalijn. Er heeft inmiddels een fijne overdracht
plaatsgevonden met Sanne en Wilma (de intern begeleider). Hierdoor kan ik alle werkzaamheden weer goed
oppakken.
Ik ben blij om er weer te zijn en ik verheug mij weer op een fijne samenwerking in een nieuwe schooljaar!
Daarnaast spreek ik enorme waardering uit voor het hele team, hoe zij gedurende de lockdown het
onderwijs hebben weten voort te zetten. En ik wil Sanne enorm bedanken voor het overnemen van mijn
taken!
Tot het nieuwe schooljaar!
Karin Kriehn
OBS TOERMALIJN – BERGKRISTAL 19 6922 NP DUIVEN – 0316 266738 – WWW.TOERMALIJNDUIVEN.NL

2

Nieuws vanuit de groepen
Thema dieren

Vanaf juni hebben we gewerkt en gespeeld over het thema: De dierentuin.
Op het verfbord hebben we giraffen, leeuwen en zonsondergangen geschilders. Aan de lettertafel hebben we
werkboekjes gemaakt en woorden gezocht met een de lettergroep “au” en “ei”. In de bouwhoek werden
meerdere hokken gebouwd voor de dierentuindieren. Aan de knutseltafel hebben we schoenendozen geverfd
en ingericht voor een dier.
Aan de cijfertafel maakten we kleurplaten waarbij elk cijfer een andere kleur kreeg in de kleurplaat. Dus we
moesten goed opletten.
Op het digibord gingen we op zoek naar de hoeveelheden van: een toekan, slangen, apen en jaguars.
Van tevoren mochten we overleggen met een maatje en op het gekopieerde blad het juiste cijfer schrijven.
Daarna gingen we samen controleren of we juist hadden geteld.
In de themahoek hebben we de rollen gespeeld van kaartjesverkoper en dierenverzorger.
De apen krijgen nu een banaan. En de kaartverkoper promoot het kaartje van de dierentuin.

De laatste periode van dit schooljaar hebben we over het thema
dieren gewerkt. Eerst met de halve groep, en toen gelukkig met de
hele groep! We hebben veel over het thema gesproken, gewerkt
en gespeeld. We hebben geleerd hoe een plattegrond werkt en
iedereen heeft een parkiet geknutseld. Daarnaast zijn we aan de
slag gegaan met kleuren mengen, om de zonsondergang zo echt
mogelijk te laten lijken! Het zijn prachtige schilderijen geworden.

Ook hebben we een hele gezellige juffendag gehad, met allemaal
spelletjes op het plein! Het was een feestelijke dag. We hebben het
afgelopen jaar hard gewerkt en veel geleerd. We hebben onszelf 3
keer in het jaar gemeten en we zijn letterlijk en figuurlijk enorm
gegroeid!
We wensen jullie een fijne zomervakantie!
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Meester- en juffendag
We hebben afgelopen dinsdag een gezellig schooljaar op een leuke wijze afgesloten! Meester Daan nam
afscheid en werd extra in het zonnetje gezet! We hebben spelletjes gedaan, waarvan het meest spannende
spel toch wel ‘levend stratego’ in dierenvorm was. Fanatiek dat we waren! Er werden ook steeds betere
tactieken ontdekt! Meester Daan was blij verrast met de attenties van de klas en van de kinderen: voortaan
zien we hem vast korfballen in zijn unieke shirt! Het was een vreemd schooljaar, maar ook een heel fijn
schooljaar: bedankt allemaal!

Coronatijd
In deze coronatijd hebben de leerlingen van groep 5 hard gewerkt.
De meeste kinderen vonden het thuiswerken lastig, daarom vroegen ze soms wel eens de juf om hulp op
teams. Maar sommigen vonden het vrij makkelijk dus ze hadden het in 2 uur af.
Toen waren we weer op school, maar we mochten maar met z’n 12 in de klas. Sommige kinderen moesten
wel weer even wennen. Maar nu mogen we weer met z’n allen naar school. De meeste kinderen vonden dat
leuk en voor de meeste kinderen werd het ook makkelijker. En we leren nu beter op school dan thuis. En we
hebben juffendag gewoon gevierd. De laatste twee weken mogen we in groepen van 6 zitten. En er komt een
nieuw meisje in de klas genaamd. Geschreven door Sienna, Bart en Lieke

Coronatijd
In de coronatijd hadden we huiswerk meegekregen en hadden we ook een planning meegekregen.
Waarop stond wat we moesten doen voor die dag.
Als we daar mee klaar waren met het huiswerk hadden we tijd voor zelf.
En moesten we wachten op de volgende dag en de uitleg.
En we kregen uitleg via teams.
Na een aantal weken mochten we weer naar school maar wel om
de dag dus de ene dag maandag en de andere helft dinsdag enz.
En daarna weer helemaal naar school en toen werd het
bijna hetzelfde alleen we moesten afstand houden van de
leerkracht.
Geschreven door Tygo en Eflin
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Afscheidscadeau groep 8 voor school
Omdat groep 8 een heel mooi afscheidscadeau wilde geven, hebben de ouders en kinderen van groep 8 een
tegel met de namen van de hele klas op het schoolplein geplaatst.
Er zat een mooi afscheidsbriefje bij en dat luidt:
“Lieve juffen en meesters,
Namens alle kinderen en ouders van de gezellige groep 8, willen wij jullie bedanken voor alle schooljaren. Wij
gaan nu naar het VO. En we gaan jullie zeker missen. Dit cadeau is voor jullie allemaal. Dan kunnen jullie ons
niet vergeten.
Alle liefs van alle sterren van groep 8.”
Geschreven door Atilla en Timo

Kamp groep 8 (georganiseerd door de ouders)
Op 3 juli gingen we met groep 8 op kamp. Het kamp was in Didam bij de westernboerderij. Het was ongeveer
40 min fietsen. Toen we gearriveerd waren kregen we wat drinken en gingen we naar de tipitenten. Toen
gingen we al onze spullen in de tenten leggen. Ongeveer 30 min later gingen we spelletjes spelen
(boogschieten, luchtbuks schieten, op de rodeo stier en springkussens). Daarna hadden we een
speurtocht, onderweg moest je vragen beantwoorden voor punten, je had ook bommen en die kon je ergens
op de weg plaatsen als je bij de bom kwam en hij was al door een team geplaatst dan ging je telefoon 2 min
uit. Daarna gingen we frietjes eten met kroket, frikandel of kipnuggets. Na het eten gingen we naar onze
tenten en toen lag er in de meiden tent confetti want de jongens hadden confetti kanonnen mee en dat
moesten ze toen zelf opruimen. Daarna gingen we even chillen in onze tenten en een paar uurtjes later
gingen we de bonte avond houden [rap, tiktok dans, quiz, cabaret, moppen, toneel]Na de bonte avond was er
muziek en een kampvuur met marshmallows en drinken. Later in de avond rond 12 uur gingen we
verstoppertje doen met 3 rondes en daarna moesten we naar onze tipi tenten en moesten we slapen maar
we gingen bijna allemaal nachtje doorhalen. En de volgende ochtend kregen we ontbijt met croissantjes en
bolletjes en jus d’orange en daarna gingen we de spullen inpakken en in de auto leggen daarna wouden we
nog een activiteit doen maar door de regen kon dat niet doorgaan. Rond 11 uur gingen we met de fiets weer
naar school. Geschreven door Indy, Marit & Luke.
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Overig nieuws
Avond4daagse – Home Edition!
Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 1 juni en 31 augustus 2020. Maar tussen de eerste en vierde
dag mogen maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven. En je hoeft niet alleen
’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op pad! Voor meer informatie zie:
https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/

TEAM TOERMALIJN WENST IEDEREEN EEN
FIJNE ZOMERVAKANTIE!!

Belangrijke data
Vrijdag 10 juli
Maandag 24 augustus
Maandag 24 augustus
Donderdag 10 september
Donderdag 10 september
Vrijdag 11 september
Donderdag 17 september
Dinsdag 22 september
Maandag 28 september
Maandag 28 september

Zomervakantie
Eerste schooldag
Luizencontrole
Inloopochtend
Informatieavond
KiVa-dag
Schoolfotograaf
Voorstelling groep 3/4
Kinderboekenweek
Inschrijven driehoekgesprekken

t/m 21 augustus
Schooljaar 2019-2020
Verzorgd door leerlingen
Informatie over de groep
Informatie volgt!
Thema: En toen?
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