Toermalijnnieuws

29 oktober 2020

Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn

Algemene informatie
Via OuderPortaal hebben wij u reeds geïnformeerd. Hier nog even een reminder:
- Voor uw schoolgaande kind verandert er op dit moment niets. De school blijft ge
opend en de
lessen gaan gewoon door!
- Afspraken/overleg met ouders gaan alleen nog via Teams of telefonisch. We ontvangen
dan ook geen ouders meer in school!
- Ouders zetten hun kind af bij het hek, met uitzondering van de peuters. Deze worden
begeleid door één ouder (met mondkapje op!);
- Binnen het team beperken we ons contact tot alleen de eigen groep en houden we als
collega's veilig afstand van elkaar. We pauzeren en lunchen niet samen en werken naast
de lesuren zo veel mogelijk vanuit huis;
- Ook de leraren voeren onderling overleg via Teams.
Wij danken iedereen voor het begrip en de samenwerking in dezen en hopen dat het snel weer
terug kan naar normaal!

Deze studiedag was bijzonder omdat door de coronamaatregelen deze niet kon plaatsvinden op
bestuursniveau. Daarom hebben wij op teamniveau de studiedag voor het eerst uitgevoerd via
Teams. Het was even wennen, maar gelukkig waren we, door ons compacte team, allemaal
zichtbaar voor de ander. We hebben op deze manier onder andere besluiten kunnen nemen en
kunnen afstemmen:
er is een besluit genomen over de invulling van zelfstandig werken;
op het gebied van Leren Zichtbaar Maken zijn er uniforme afspraken gemaakt voor de
wijze van voortoetsen en registratie (voor de leerling en leraar);
het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) is met het team behandeld en na wat kleine
aanpassingen akkoord bevonden. Na instemming van de MR zal deze in Scholen op de
kaart geplaatst worden en is deze tevens zichtbaar voor de onderwijsinspectie;
de intern begeleider heeft ons opnieuw meegenomen in het belang van verlengde
instructie voor alle type leerlingen (leerlingen die extra uitleg behoeven, maar ook voor
leerlingen die extra uitdaging nodig hebben).
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Afgelopen maandag heeft de PR-werkgroep na lange tijd weer bijeengezeten. Aan de hand van
een agenda is er gesproken over waar de focus gelegd dient te worden en welke acties we
daaraan kunnen verbinden. Een van de acties is bijvoorbeeld het gebruik van OuderPortaal en
Facebook en het opnieuw inzetten van een open dag tijdens schooltijd. Heeft u ideeën of wilt u
een keer een PR-overleg bijwonen, dan kunt u contact opnemen met de directie.

Sinterklaas komt zaterdag 14 november aan in Nederland.
De landelijke intocht van Sinterklaas in 2020 gaat door, maar wel in
een aangepaste vorm. Vanwege het coronavirus zal publiek niet
welkom zijn bij de intocht en zal de locatie niet worden
bekendgemaakt.
De intocht is op zaterdag 14 november om 12.00 uur op NPO
Zapp/NPO 3 te volgen.
Vanaf 9 november begint het Sinterklaasjournaal weer. De
uitzendingen vinden iedere avond plaats tot en met 4 december
2020 en beginnen om 18.00 uur. Ze worden uitgezonden door NTR
op Zapp (NPO 3).
Sint en Pieten zullen basisschool Toermalijn op vrijdagmorgen 4 december komen bezoeken.
Door de Corona maatregelen zijn ouders niet welkom om te blijven wachten bij de aankomst van
Sinterklaas.
De Sintwerkgroep zal in de maand december foto’s van het Sinterklaasbezoek op Ouderportaal
plaatsen.
Schoen zetten:
Alle kinderen, van groep 1 t/m 8, mogen hun schoen op school zetten op maandag 23
november.
Vanaf woensdag 18 november mag uw kind een (oude) schoen meenemen.
Graag voorzien van naam.
Voorlees Pieten:
Op maandag 23 november worden de kinderen
van de groepen 1 t/m 4 uitgenodigd om in hun
pyjama naar school te komen om 17.50 uur.
De leerkrachten staan dan op de speelplaats om
de kinderen te ontvangen. Ouders blijven weer
achter het schoolhek.
We hebben van Sinterklaas bericht gehad dat er
dan een paar Pieten komen voorlezen van 18.0018.30 uur.
Rond 18.30u brengen we uw kind weer naar de
uitgang van het schoolhek.

Belangrijke data
Maandag 2 november
Dinsdag 3 november
Maandag 9 november
Maandag 9 november
Dinsdag 17 november
Vrijdag 20 november
Maandag 23 november

Start Week van de Mediawijsheid
MR-vergadering
Start Week van de kunst
OV-vergadering
Voorstelling groep 4/5
Groep 1/2 vrij!
Voorleespieten en schoen zetten

Via Teams
Via Teams
Een nieuwe datum volgt!
Groep 1 t/m 4
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Nieuws vanuit de groepen
Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek stond het thema ‘en toen?’ centraal. We hebben van alles geleerd
over vroeger, met name de dinosauriërs waren erg interessant. In de themahoek hadden we een
bibliotheek nagemaakt. Als je een pasje had kon je een boek lenen bij de baliemedewerker, die
op zijn beurt weer allerlei informatie over het boek kon opzoeken via zijn laptop. De
aankomende periode gaan we aan de slag met het thema kunst. De themahoek is omgetoverd
tot een museum!

De oude Grieken
De laatste paar weken hebben we het over de oude Grieken gehad. Daar
hebben we allerlei dingen over geleerd en we hebben een Griekse vaas
geknutseld. We zijn laatst ook nog naar het Musiater geweest om naar de
voorstelling ‘De Grote Zambini’ te kijken. Dit was een show met heel veel
knappe goocheltrucs. Daarnaast zijn we in zowel groep 3 als groep 4 een
hoop nieuwe dingen aan het leren. Groep 3 gaat steeds meer oefenen met
het leren lezen en groep 4 is begonnen met het oefenen van de tafels!

Prijs van Sjors sportief en Sjors creatief
Vorig schooljaar heeft groep 3 /4 de meeste keren ingetekend op een cursus of proefles vanuit
het boekje Sjors sportief/ creatief.
De wethouder mevr. Gemma Tiedink en de twee coördinatoren kwamen op 5 oktober 2020 de
prijs officieel uitreiken in de groep.
De prijs was voor de hele school een workshop.
Deze zal worden gegeven door beeldend kunstenaar Linu van der Werf.
Tijdens de kunstweek (Pablo Picasso) in november gaan we aan de slag.
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Kinderboekenweek
In groep 6 hebben we nieuwe boeken
gekregen. De boeken zijn: prutsers en
pechvogels, Romeinen, Dummie de mummie,
over vroeger en nu verhalen bij de canon en
Alle hens! Uit het boek prutsers en pechvogels
hebben we opdrachten gedaan, een
pruikentekening en een kaartenspel. De
meesters hebben het boek de tasjesdief
voorgelezen en we hebben ook naar de film van
de tasjesdief gekeken.
Geschreven door Jason en Sanne

Pompoenen snijden
Groep 7/8 heeft op 16 oktober pompoenen gesneden.
De kinderen hebben verschillende gezichten gemaakt, zoals: lachende, stoer,
enge en grappige.
De kinderen hebben een klein beetje hulp gehad van: juf Tamara, meester
Niek en juf Joyce zelf.
De kinderen zijn daarna op de foto met hun pompoen geweest.
De kinderen hadden veel pret, maar helaas was het toen alweer vakantie.
Geschreven door Jay en Tygo H.

Vanuit de OuderVereniging
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.
Inmiddels wordt de OuderVereniging gesponsord door Bloemen bij Joey. Hier zijn wij erg blij
mee!

Heeft u / of het bedrijf waar u werkt ook de mogelijkheid om ons te sponseren? Dan horen wij dat graag via
ovtoermalijnduiven@gmail.com.
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