Toermalijnnieuws

28 januari 2021

Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn

Algemene informatie
Aan de ouders(s) en verzorger(s) van Toermalijn,
Het afgelopen jaar heb ik tijdelijk de IB-taken waargenomen op deze mooie school. Vorig jaar, ongeveer rond
dezelfde tijd, mocht ik kennismaken met de leerkrachten, kinderen en ouders van Toermalijn, niet wetende
van de intensieve tijd die ons nog te wachten stond. Samen hebben we de schouders eronder gezet. Bij
kinderen, ouders en team heb ik een enorme veerkracht, betrokkenheid en saamhorigheid gezien. Ook nu
weer en daar ben ik trots op! Met warme gevoelens kijk ik terug op deze periode; het is een fijne school, met
gezellige kinderen en een hardwerkend team. Nu draag ik na de voorjaarsvakantie het stokje weer over aan
Janneke. Ik wil u bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en wens de kinderen en u alle goeds voor de
toekomst.
Met hartelijke groet,
Wilma van Maarschalkerweerd
Zoals Wilma al schreef zal na de voorjaarsvakantie Janneke de taken van Wilma weer overnemen. De
afgelopen tijd is er veel overleg en afstemming geweest, zodat Janneke de rol als intern begeleider op
Toermalijn op een goede manier kan overnemen van Wilma.
We willen Wilma bedanken voor haar inzet en haar betrokkenheid bij de kinderen, ouders en collega’s en
wensen haar veel succes en plezier met haar nieuwe opdrachten.

Bij het uitgaan van deze nieuwsbrief weten we nog niet of de scholen opengaan op maandag 8 februari of dat
het nog langer gaat duren. Op dit moment gaan we er nog van uit dat de scholen opengaan.
Via de online groepsactiviteiten zien we gelukkig veel van de kinderen. We merken dat ze elkaar missen en
graag weer naar school willen. Ook voor u als ouders is het een pittige klus. Naast uw werk wordt er ook
gevraagd om de kinderen te begeleiden in hun schoolwerk. We merken dat het zwaar is en dat er veel van
jullie wordt gevraagd. We hopen dan ook dat de scholen weer snel open gaan. HOUD NOG EVEN VOL!!!

U zult begrijpen dat door de sluiting van de scholen de jaarplanning omtrent de leerlingvolgsysteemtoetsen,
rapporten en oudergesprekken op dit moment niet haalbaar is. Zodra we weten wanneer de scholen weer
open mogen, zullen we u een nieuwe planning sturen.
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De adviesgesprekken voor groep 8 blijven wel staan op de geplande datum. Dit vanwege de deadline richting
het voortgezet onderwijs. Kinderen moeten hier uiterlijk 15 maart zijn aangemeld.

Op maandag 22 februari staat er een studiedag gepland. Deze studiedag komt te vervallen. Dit betekent dat
er deze dag gewoon les gegeven wordt. Dit zal of via afstandsonderwijs gaan of, als de scholen open zijn,
fysiek op school. Als school vinden wij het niet gepast om deze studiedag op dit moment te laten staan.

Zoals we in de nieuwsbrief van november aangaven wordt Toermalijn verduurzaamd. Afgelopen januari zijn
alle lampen vervangen door LED-verlichting. In de maand februari zal er een start worden gemaakt met het
plaatsen van zonnepanelen. Er komen 56 zonnepanelen op de schuine daken van de school. In de bijlage bij
deze nieuwsbrief vindt u extra informatie m.b.t de verduurzaming van Toermalijn.

‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ En:
‘Hoeveel lampen branden er in huis?’
Een paar van de vragen die aan de orde komen in
het spel Junior Energiecoach.
Door leerzame challenges, puzzels, experimenten en
winacties ontdekken kinderen en ouders via dit spel
waar ze energie kunnen besparen.
De gemeente daagt gezinnen uit, 5 weken lang, 1530 minuten per week. Deelname is gratis!
De volgende ronde start op 27 februari. Doe je mee?
Voor meer informatie, inschrijven en een voorproefje kijk op de website van Junior Energiecoach
In de bijlage vindt u meer informatie.

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het jaarverslag van de MR van OBS Toermalijn. In dit jaarverslag
wordt aangegeven waar de MR afgelopen schooljaar mee aan de slag is geweest.

De vakleerkrachten bewegingsonderwijs hebben voor alle kinderen in Duiven (groep 3 t/m groep 8) leuke
beweegfilmpjes opgenomen die de kinderen thuis kunnen nadoen i.p.v. de gymlessen die ze normaal
gesproken hebben. Zo kunnen de kinderen ook thuis lekker in beweging blijven. Daarnaast zijn de
beweegactiviteiten een leuke afwisseling met de schoolopdrachten die ze krijgen vanuit de leerkrachten op
school. Beweging zorgt namelijk voor een gezond lichaam en geest en helpt daarnaast ook voor een betere
concentratie.
De vakleerkrachten zijn te volgen op de volgende kanalen:
BOSS- Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen
bossduiven
BOSS Duiven
Team BOSS thuisgym deel 2
Namens de vakleerkrachten veel succes en beweegplezier gewenst!
Met vriendelijke groet,
Merveille Katendi, Daan Reintjes, Thomas Demont
OBS TOERMALIJN – BERGKRISTAL 19 6922 NP DUIVEN – 0316 266738 – WWW.TOERMALIJNDUIVEN.NL

2

In 2019 is Buurtgezinnen opgestart in de gemeente Duiven en Westervoort. De coördinator is Wietske Glaser.
Buurtgezinnen koppelt een overbelast (vraag)gezin aan een stabiel (steun)gezin in de buurt. Om ouders te
ontlasten kunnen kinderen bij een ander gezin gaan spelen. Dit is een plek waar ze alle aandacht krijgen die
ze nodig hebben om zich positief te kunnen blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld doordat ze bij een steungezin
met verschillend spelmateriaal spelen, door een boek voor te lezen of een gezelschapsspel te doen. Terwijl
hun ouders weer even op adem kunnen komen.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind je de folder van Buurtgezinnen. Mochten er nog vragen zijn of wil je
meer informatie? Neem gerust contact op via email wietske@buurtgezinnen.nl

Belangrijke data
8 februari 2021
22 februari
24 februari

Hopelijk 1e schooldag
studiedag
Adviesgesprekken groep 8

Hangt af van besluit Den Haag
Wordt gewone lesdag!!!
Via Teams

Nieuws vanuit de groepen

Afstandsonderwijs
De weektaak met bijlagen worden op school opgehaald en staan ook digitaal in Teams bij groep 1 en 2. We
geven opdrachten aan de kinderen over taal, rekenen, auditieve oefeningen, computer opdrachten en een
actieve opdracht.
Afgelopen week was er veel aandacht voor de Nationale voorleesdagen en het prentenboek: “ Coco kan het”.
In de komende weektaken zitten er ook instructiefilmpjes waarop meester Jelle of juf Marlien een les geeft
over reken- of taalopdrachten.
In Teams Algemeen van groep 1 en 2 feliciteren we de kinderen uit de klas die jarig zijn of plaatsen ouders
een filmpje, foto of reactie van een opdracht of activiteit van hun kind.
Elke week gaan we video bellen met de kinderen. We maken van tevoren een afspraak en we zijn
15 minuten in gesprek met de leerling. Een ouder, oma, opa of verzorger zorgt dan dat we contact krijgen met
de leerling in het videoscherm van Teams. Er wordt dan vaak door de leerling trots een werkstuk getoond of
een werkblad dat is gemaakt.
Daarna gaan we taal of rekenoefeningen doen. Elke week plannen we nieuwe opdrachten.
Bijvoorbeeld:
Ik laat een voorwerp zien en zeg het woord iets anders. Wil jij het woord goed zeggen:
Ik laat een knuffel zien en zeg: knuf…..fel. De leerling moet de twee klankgroepen aan elkaar plakken tot een
woord.
(shampoo, armband, spiegel, pleister, handdoek, borstel)
Ander voorbeeld:
Ik ga klanken zeggen en als je goed luistert is het de naam van een kind in de klas.
Met lange pauzes zegt de leerkracht de letters van een kind.
s…u…n…a
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De leerling voegt de klanken aan elkaar tot een woord.
De leerlingen hebben plezier tijdens het uitvoeren van de opdrachten! En de juf en meester ook!

Toch wat ´laten zien´ op school, groep 3/4
Nu er vooral aan thuiswerken gedaan wordt, is het ook jammer dat je niet iets mee naar school kan nemen. Je
kunt bijvoorbeeld niet laten zien wat je op je verjaardag hebt gekregen, wat je met Lego hebt gebouwd of iets
anders. Daar hebben we wat op gevonden: tijdens het videobellen kunnen we een kijkje nemen bij kinderen:
zo wordt er gitaar gespeeld, wordt een knikkerbaan geshowd en welk boek er wordt gelezen. Ook worden er
foto’s gestuurd, zodat we samen kunnen kijken middels schermdelen, waar de kinderen ook heel druk mee
zijn! Zo kunnen we een nieuwe auto, een vingerskateboard en een 1jaar oude hond toch bewonderen. Zie
hier bijvoorbeeld het bouwwerk van een leerling; mooi gemaakt hoor Lilly! En de hond van Julian, wat een
lieve knuffel!
We zijn trots op jullie, want jullie werken heel hard en zijn elke dag online! Ga zo door!

Op school en thuiswerken.
Sommige kinderen en ouders vinden het lastig in de corona tijd.
We vinden het fijn als we snel naar school kunnen.
Vrijdag hadden weer schoolwerk opgehaald.
Toen hebben we weer lekkere pannenkoekenmix gekregen
We hebben lekkere pannenkoekenmix dat smaakt goed.
Jullie zijn vast benieuwt.
Soms vinden mensen de inentingen niet fijn.
Soms vinden mensen het niet fijn om het stokje in de mond te hebben.
En mensen vinden het echt niet fijn om het lange stokje in de neus te
hebben.
We hoppen dat we snel een prik krijgen en dat we snel naar school kunnen.
Sommigen mensen vinden het niet leuk in het ziekenhuis.
En nou wensen we jullie sterkte in 2021.
Geschreven door: Maud, Dylan, Nuray, Robin Roos, Floor, Daphne en Jade

We zitten in de corona crisis en iedereen zit thuis. Dat geldt niet voor sommige kinderen: want de ouders van
die kinderen moeten werken, en dan moeten die kinderen wel naar school. En de lessen worden gegeven via
teams door de juffen en meesters aan de kinderen.
Thuis werken
Je begint om negen uur op teams met je klas thuis. De lessen worden uitgelegd aan de kinderen. Daarna
begin je met de lessen zoals gewoon, alleen dan thuis. En je krijgt inlog gegevens, zodat je ook nog basispoort
en andere dingen kan doen. En als je vragen hebt, kan je dat vragen aan de meester of juf, en je kan via teams
nog met je klasgenootjes samen werken bij de lessen. Daarna kan je gewoon verder met je dag zoals: buiten
spelen of je hobby doen.
Op School
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Op school werken is gezellig. Je kan lekker werken en je krijgt gewoon uitleg, je hebt ook je pauze en lunch.
Als je klaar met je werk bent. Kan je op de computers en kleuren of buiten spelen kan ook lezen of je
weektaak afmaken. Sommige kinderen hebben hun werk van de vorige dag nog niet af dan moeten ze dat
maken. Soms gaan we extra buiten spelen. En ’s morgens kan je ook nog lekker tekenen. En aan het eind van
de school dag gaan we knutselen. En daarna gaan we naar huis.
Gemaakt door Sienna en Sanne

De thuisperiode, de leerlingen moesten hun boeken ophalen. We moesten
onze boeken ophalen en we kregen er wat extra's bij. Namelijk een
theezakje in de eerste periode en in de tweede periode een pak
pannenkoekenmix. We moeten elke dag online zijn om met onze
klasgenoten te praten en ook met de juf. We krijgen uitleg over wat we
die dag moeten doen en we praten bij. Als we vragen hebben, kunnen wij
de juf altijd bereiken. Het is moeilijk voor iedereen, dus hou vol en we
komen er doorheen! Groetjes Vera en Isabel.

Vanuit de OuderVereniging
Beste ouder,
Hoewel het soms niet meevalt om binnen de maatregelen en beperkingen dingen te organiseren lukt dit ons
gelukkig redelijk goed. In goed overleg met school, het team en de leden van de OV zijn we erin geslaagd om
de Sint ook afgelopen jaar op school te krijgen, helaas geen warm onthaal zoals gewoonlijk, maar de kinderen
hebben er evengoed van genoten. Ook het Kerstfeest verliep anders, maar met enige creativiteit en inzet is
ook hier een leuke dag van gemaakt. Het stemt mij positief te zien dat er alles aan gedaan wordt om de
kinderen te vermaken, ik ben trots op het team en de OV-leden.
Inmiddels zitten we helaas weer in de situatie dat de school nagenoeg dicht zit, winkels zijn gesloten en er
geldt zelfs een avondklok. Ongekende beperkingen die wij nog nooit hebben meegemaakt, dit heeft
ongetwijfeld ook gevolgen voor de activiteiten die voor de komende maanden op de kalender staan. Hetgeen
binnen de muren van de school kan plaatsvinden zal, waar nodig in aangepaste vorm, wel doorgang vinden.
Grote activiteiten buiten school staan echter op losse schroeven, zoals de Avondvierdaagse, schoolkamp voor
groep 8 en het schoolreisje. Normaal zijn de verschillende commissies al druk bezig met de organisatie, in
plaats daarvan wordt er van week tot week gekeken wat er in Den Haag wordt besloten en welke gevolgen
dat heeft. Er wordt rekening mee gehouden dat we naar alternatieven moeten gaan zoeken, hierover wordt
al flink gebrainstormd. Het doel blijft om met de budgetten die we voor handen hebben iets te organiseren
binnen de mogelijkheden, dat is vorig jaar gelukt en dat gaat ons ook dit jaar lukken!
Tot slot nog een oproep:
• Er zijn plannen om het schoolplein op te knappen, in opdracht van de leerlingenraad is er een
tekening gemaakt. Dit zou eigenlijk vorig jaar al gebeuren, maar een virus gooide roet in het eten. Het
plan is om het komend voorjaar alsnog aan te pakken, afhankelijk van het weer en de beperkingen
wordt er in overleg met school, leerlingenraad en OV een zaterdag geprikt om het schoolplein aan te
pakken. De leerlingen willen een verkeerscircuit maken op het plein, hiervoor moet het plein goed
schoon worden gemaakt en met wegenverf het circuit worden aangebracht. Hier kunnen wij hulp bij
gebruiken! Wilt u als ouder hier een steentje aan bijdragen, geef u dan op via ons mailadres:
ovtoermalijnduiven@gmail.com Wij hopen op een aantal enthousiaste en creatieve ouders die ons
willen helpen, dan kunnen de kinderen het nieuwe schooljaar zich uitleven op het door hen gewenste
schoolplein!
Alvast bedankt!
Ron Vlijm.
Voorzitter oudervereniging.
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