Toermalijnnieuws

24 september 2020

Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn

Algemene informatie
Inmiddels is het weer een maand geleden dat de schooldeuren open gingen na de
zomervakantie. In de groepen wordt al weer volop gewerkt aan onder andere rekenen en taal.
Ook de sociaal emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk! Tijdens de KiVa-dag hebben
leerlingen nieuwe groepsregels opgesteld en is er groepsdoorbroken gespeeld en gegeten. We
kunnen verklappen dat er dit schooljaar nog een schoolbrede KiVa-activiteit zal plaatsvinden.

Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn, zodat de lessen
om 8.30 uur kunnen beginnen?!

Door Corona gaan de dingen alweer een tijdje anders dan normaal. Ouders kunnen wij helaas
niet gezamenlijk in school ontvangen. Wij begrijpen dat het voor ouders hierdoor soms lastig is
om iets door te geven of te vragen. Het team staat u nog steeds graag te woord:
Heeft u een korte mededeling of vraag: deze kunt u rechtstreeks aan de leraar of directie
stellen via OuderPortaal;
Vraagt uw vraag meer tijd of overleg, dan kunt u via OuderPortaal een afspraak maken
met de leraar of directie. Samen kan er dan een geschikt moment bepaald worden.

Graag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen die wij als team doormaken. Afgelopen
dinsdag zijn onderstaande items behandeld:
er is geoefend in het nemen van gedragen besluiten middels de Consent-methode;
het taalbeleidsplan is doorgenomen en afgerond;
er is teruggeblikt op wat wij al doen op het gebied van Leren Zichtbaar Maken en zetten
op dit moment de puntjes op de i;
we hebben een besluit genomen rondom de aanschaf van extra laptops/pads in de
groepen;
en we zijn opnieuw geïnformeerd over het toepassen van het instructiemodel EDI. Dit
model helpt leraren op een effectieve en efficiënte wijze instructie te geven aan een
groep.
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Door afwezigheid van de directie en de lockdown is er vorig schooljaar niet optimaal overleg
geweest met de LeerlingenRaad. Met de leerlingen uit alle groepen is daarom overeengekomen
om de LeerlingenRaad in dezelfde samenstelling te laten. In groep 4 (van groep 3/4) heeft wel
een kleine verkiezing plaatsgevonden.
De leden zullen via OuderPortaal (opnieuw) bekend gemaakt worden.

Sinds 2014 heeft Toermalijn een PR-werkgroep. Zo'n 3 à 4 keer per jaar komt deze groep samen
en wordt er kritisch gekeken naar de huidige stand van zaken omtrent profilering. We stellen ons
dan bijvoorbeeld vragen als: Ziet de school/website er nog wel representatief uit? Onderscheiden
we ons nog voldoende? Hoe blijven we zichtbaar voor de omgeving? Zijn de informatiebronnen
nog wel recent? Welke verbeterpunten kunnen aangebracht worden?
We zijn dringend op zoek naar nieuwe leden voor deze werkgroep! U kunt zich
aanmelden via directie.toermalijn@liemersnovum.nl.

Via OuderPortaal hebben wij u reeds op de hoogte gebracht van de aangepaste Coronamaatregelen. Daarin wordt aangegeven dat kinderen t/m 12 jaar geen 1,5 meter afstand hoeven
te houden tot volwassenen. Dit maakt het mogelijk om na de herfstvakantie een luizencontrole
uit te voeren (tenzij de maatregelen weer aangescherpt zullen worden).
Voor de luizencontrole zijn wij op zoek naar nog twee extra hulpouders. Een controle
vindt altijd plaats na een vakantie. Deze wordt uitgevoerd in de groepen en neemt ongeveer een
half uur tot 3 kwartier in beslag. U kunt zich opgeven via directie.toermalijn@liemersnovum.nl.

Als school kunnen wij weer ingezamelde kleding (en meer) inleveren. Voor
iedere kilo ontvangt de school € 0,30. De opbrengst gaat naar de kas van de
LeerlingenRaad.
De kinderen krijgen hiervoor een zak mee naar huis. Op donderdag 8 oktober
worden de zakken opgehaald. U hoeft niet te wachten tot die datum. Het is
mogelijk om de zakken al eerder bij ons te plaatsen (bij de personeelsingang).
U kunt eventueel ook eigen zakken gebruiken of meerdere bij ons ophalen. Wij danken u voor de
medewerking en hopen weer op een grote inzameling!

Belangrijke data
Maandag 28 september
Maandag 28 september
Donderdag 1 oktober
Woensdag 7 oktober
Donderdag 8 oktober
Donderdag 8 oktober
Maandag 12 oktober
Maandag 12 oktober
Woensdag 14 oktober
Vrijdag 16 oktober
Maandag 19 oktober
Maandag 26 oktober

Inschrijven driehoekgesprekken
Start kinderboekenweek
Voorstelling Musiater
Driehoekgesprekken
Driehoekgesprekken
Bag2School
Voorstelling Musiater
Driehoekgesprekken
Studiedag
Vrije dag groep 1 t/m 4
Herfstvakantie
Luizencontrole

Thema ‘En toen…’
Groep 1/2 en 3/4
Kledinginzameling
Groep 4/5, 6 en 7/8
Alle leerlingen vrij!
t/m 23 oktober
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Nieuws vanuit de groepen
Thema Start
We spelen en werken rondom het thema: “Start”.
In de kring spelen een aantal kinderen het verhaal van Pompom en Loeloe na: Op zolder vinden
ze een Schatkist.
Zoem de Bij leert ons de letter ”z” aan. We bedenken samen in de kring woorden die beginnen
met de “z ”.
Zalf, zeef, zoen, zeer en natuurlijk Zoem de Bij. Ook bekijken we het instructiefilmpje op het
digibord.
Daarna is het weer tijd voor kiezen en werken.
Onze kieslijsten vullen we in voordat we onze opdracht gaan uitvoeren tijdens het kiezen en
werken.
Vanaf de komende week gaan we ons verdiepen in mooie prentenboeken vanuit de
Kinderboekenweek rondom het thema: “En toen…?”

Al veel geleerd!
De afgelopen maand hebben we al een hoop geleerd.
Groep 3 is druk bezig met het leren lezen en schrijven
van de letters, we kennen er al 9! Groep 4 werkt met
een nieuwe methode voor taal en spelling. Dat is soms
nog even wennen, maar wel erg leuk! Zo mogen de
kinderen voor een bestaand bordspel hun eigen
spelregels bedenken, zodat er een nieuw spel ontstaat.
Tijdens de KiVa-dag hebben we allemaal leuke
spelletjes gedaan en hebben we goed nagedacht over
belangrijke regels in de klas. Hier hebben we een mooi
hart van gemaakt!

Tafels oefenen
In groep 4 gaan we beginnen met het oefenen van de tafels en
in groep 5 gaan we daar mee verder.
Het einddoel voor groep 4 is het kennen van de tafels 1 t/m 5 en
de tafel van 10. Het einddoel voor groep 5 is het kennen van alle
tafels door elkaar. Wij oefenen dit tijdens de rekenles en in de
vrije momenten maar.... we hebben ook de hulp van thuis nodig.
Dus onze vraag is om samen met uw kind ook thuis te oefenen.

OBS TOERMALIJN – BERGKRISTAL 19 6922 NP DUIVEN – 0316 266738 – WWW.TOERMALIJNDUIVEN.NL

3

KiVa-dag
Het was heel erg mooi versierd het schoolplein. Iedereen was aardig tegen elkaar
en we maakten geen ruzie met elkaar. We mochten spelletjes spelen met elkaar.
En iedereen had en leuk groepje. En we gingen buiten met het groepje eten.
Je ging leuke dingen doen met je klas. En we speelde heel leuk buiten met
elkaar. En groep 7&8 gingen de kinderen ophalen van de anderen groepen
1,2,3,4,5,6. En we kregen een leuk cadeau. En het was en hele leuke
sleutelhanger. En dat was het. Geschreven door: Milan en Lynn

Doppenactie
Groep 7/8 spaart plastic doppen voor Techno-Plaza, zodat ze een boombox
(werkende speaker) kunnen maken. Doppen van shampooflessen,
melkpakken, tubes en frisdrank etc. zijn goed.De doppen gaan in een
kartonnen doos (staat bij groep 7/8 op de gang). Aan het eind van het
schooljaar moet deze helemaal vol zitten. Het idee van dit alles is om te
laten zien wat je allemaal met kunststof kunt doen, behalve weggooien.
Iedereen mag doppen in de doos doen, dus de groepen 1 t/m groep 6
mogen ook meesparen. Geschreven door Cas en Patrick

De Derde Kamer
Groep 7/8 ging een debat houden. Eerst oefenden we
voor de Derde Kamer. Een week later gingen we het
nog een keer uitvoeren. We hadden 3 partijen en een
onderwerp. En toen legde elke partij uit waarom ze op
hun partij moesten stemmen. Iedereen zag er netjes
uit. De jongens een colbert en sommige meisjes een
jurk. En iedereen die nog een vraag had, mocht die
stellen. Als laatst mochten we stemmen.
Geschreven door Jochem en Quinty

Even voorstellen…..
Hoi! Mijn naam is Jill Hovestad en ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Duiven en
zit in het laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent niveau 4. Ik loop
nu al een aantal weken stage bij juf Marlien en meester Jelle in groep 1/2
en zal hier ook elke woensdag en donderdag voor de rest van het
schooljaar te vinden zijn.
Ik heb het ontzettend naar mijn zin en leer er veel. Ik wil na mijn studie
graag doorstuderen aan de deeltijd pabo om vervolgens een baan te
vinden in het onderwijs! Iets kunnen meegeven en leren aan de kinderen
geeft mij energie en daarom heb ik voor dit vak gekozen. Ik kijk erg uit
naar de komende periode!
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Vanuit de OuderVereniging
Actueel…
De eerste pepernoten liggen in de winkel en al schijnt de zon buiten nog flink, de Sinterklaas commissie is
weer begonnen met het voorbereiden van ook dit jaar een schitterend sinterklaasfeest op Toermalijn. Deze
commissie bestaat uit enkele leerkrachten en leden van de OuderVereniging. De Sint wordt verwacht in de
ochtend op vrijdag 4 december 2020. In volgende nieuwsbrieven volgt verdere informatie!
Komt u de Oudervereniging versterken?
Als Oudervereniging van Toermalijn zijn wij nog op zoek naar actieve en betrokken ouders die er samen met
ons voor willen zorgen dat de kinderen van Toermalijn leuke activiteiten kunnen blijven doen. Lijkt het u leuk
om een bijdrage te leveren aan het organiseren van bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstactiviteiten, de
avondvierdaagse of het lente- ontbijt? Dan bent u van harte welkom!
De Oudervereniging komt een keer in de 6 weken bij elkaar voor een overleg. Eerst een keertje meekijken in
de vergadering en dan besluiten of u bij wilt dragen..dat kan.
Onze volgende (online) vergadering staat gepland op maandag 9 november om 20.00 uur.
Voor vragen of een aanmelding kunt u ons bereiken via ovtoermalijnduiven@gmail.com
Sponsoren gezocht
Voor het komende schooljaar willen wij als OuderVereniging graag nieuwe, goed zichtbare en herkenbare
hesjes kopen voor alle kinderen van Toermalijn. Deze hesjes kunnen gedragen worden tijdens de
avondvierdaagse, het schoolreisje en andere uitjes van school. Naast dat hiermee voor iedereen snel en
makkelijk zichtbaar is welke kinderen bij Toermalijn horen vergroot het dragen van een hesje ook de
veiligheid van de kinderen omdat zij zo beter zichtbaar zijn voor anderen. Om deze hesjes te kunnen
bekostigen zijn wij op zoek naar enkele sponsoren.
Heeft u / of het bedrijf waar u werkt ook de mogelijkheid om ons te sponseren? Dan horen wij dat graag via
ovtoermalijnduiven@gmail.com.
Even voorstellen….
Beste ouder,
Toen ik vorig jaar aantrad als voorzitter van de ouderraad was ik voornemens meer
betrokken te zijn bij de school van mijn zoontje, als gescheiden ouder kreeg ik helaas
maar weinig mee van de dagelijkse gang van zaken op school. Vol enthousiasme begon
ik aan de uitdaging, de overgang naar een vereniging koste wat moeite werd snel
afgerond. Het volgende doel was meer zichtbaar zijn, persoonlijk maar zeker als team.
De vrijwilligers die achter de schermen zorgen dat uw kind(eren) naast goed onderwijs
ook kunnen genieten van leuke activiteiten, activiteiten die ons allen bindt. Hoe anders
liep dit toen de wereld in maart werd opgeschrikt door een pandemie…
Net als u kregen wij te maken met een gesloten school, thuisonderwijs en een dagbesteding die volledig op
zijn kop stond. Binnen het team werd hulp geboden en was in eerste instantie alles gericht op het onderwijs,
op het moment dat orde op zaken was gesteld en het een langdurige kwestie bleek te worden werd er
koortsachtig gekeken naar de kalender. Een groot deel van de evenementen waar we al maanden mee bezig
waren vielen in het water, geen schoolreisje, avond vierdaagse, kamp, eindfeest en kleinere activiteiten die
binnen school plaatsvinden. Maanden aan voorbereiding viel in het water, maar belangrijker nog: de
activiteiten, hoe klein ook, waar de kinderen met plezier naar uitkeken moesten worden afgelast, dit was een
scenario waar niemand rekening mee had gehouden. Gelukkig hebben we met de fantastische hulp van het
team ‘last minute’ vervangende activiteiten kunnen organiseren, het jaar viel niet helemaal in het water.
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U leest het goed, wij als OuderVereniging zijn nauw betrokken bij de activiteiten die plaatsvinden op school,
negen ouders en twee juffen vormen het hart hierachter. Het is teveel om op te sommen maar denkt u aan
Sinterklaasfeest, kerstmarkt, schoolreisje en kamp zijn voor onze rekening. Wij zijn voor het grootste deel
afhankelijk van de vrijwillige bijdrage die wij u als ouder ieder jaar vragen, zonder uw bijdrage zijn wij niet in
staat de kinderen leuke activiteiten voor te schotelen. U draagt daarmee bij aan het plezier van uw kind(eren)
op school.
€40,- is een flink bedrag, dat realiseren wij ons terdege. Maar als uw zoon of dochter een aantal keer per jaar
dol enthousiast thuiskomt omdat hij/zij een geweldige dag op school heeft gehad is dat het waard, toch?
Voor vragen over wat er betaald wordt, of opties als u het bedrag niet in één keer kunt voldoen kunt u ons
mailen ( ovtoermalijnduiven@gmail.com). Het bedrag is gelijk gebleven aangezien we vorig jaar alternatieve
activiteiten hebben georganiseerd, voor het schoolreisje spaart u elk jaar. Groep 8 van vorig jaar hebben we
gecompenseerd vanwege het missen van het schoolreisje waarvoor wel is bijgedragen. Dit jaar hopen we
alsnog iets te kunnen organiseren, afhankelijk van de mogelijkheden uiteraard.
Ik had u dit graag persoonlijk willen uitleggen, helaas zijn de omstandigheden daar momenteel niet naar.
Ik hoop u hiermee een goed beeld te hebben gegeven van de OuderVereniging en wat we met uw bijdrage
doen, uw bijdrage maakt het verschil tussen een gewoon of een geweldig schooljaar, bedankt!

Met vriendelijke groet,
Ron Vlijm.
Voorzitter OuderVereniging Toermalijn Duiven
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