Toermalijnnieuws

25 februari 2021

Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn

Algemene informatie
Voor de voorjaarsvakantie hebben we afscheid genomen van Wilma. Zij heeft als
interim intern begeleider de taken van Janneke waargenomen. Uiteraard hebben we
haar even in het zonnetje gezet en haar bedankt voor haar inzet voor de kinderen en
leraren van Toermalijn. Janneke heeft inmiddels de taken van Wilma weer
overgenomen.

Vanwege het thuisonderwijs is de planning t.a.v. de M toetsen (leerlingvolgsysteem), rapporten en
gesprekken iets veranderd. Normaal gesproken nemen we de M toetsen af in februari. Dit jaar zal dat
gebeuren vanaf maandag 8 maart. We trekken hier twee weken voor uit. Het 1e rapport dat op 25 februari
mee zou gaan, geven we nu op woensdag 31 maart mee naar huis. We hebben dan nog de tijd om de
uitslagen van de M toetsen hierin te verwerken. De rapportgesprekken die gepland stonden voor 3 en 4
maart verschuiven we naar 7 en 8 april. Deze gesprekken zullen, zoals het er nu uitziet, online zijn. U kunt zich
t.z.t. voor deze gesprekken inschrijven via het ouderportaal. De adviesgesprekken voor groep 8 hebben deze
week plaatsgevonden.

Bibliotheek in de school
Binnenkort zijn deze boekenkasten weer gevuld, we zijn samen met
de bibliotheek een nieuwe collectie aan het samenstellen en de
oude collectie wordt gesaneerd. Dit project heet Bieb in de school.
Als alle boeken weer in de kasten en groepen staan gaan we die
uitlenen volgens het systeem van de bibliotheek.
Binnenkort krijgen alle leerlingen die nog geen lid waren van de
bieb een eigen pasje mee naar huis zodat iedereen een boek kan
lenen in de bibliotheek van Duiven. Op school kunnen de kinderen
met hun eigen barcode een boek lenen.
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In de voorjaarsvakantie zijn de zonnepanelen op het dak geplaatst. In de hal zal nog een televisiescherm
worden opgehangen, waarop we kunnen zien wat de zonnepanelen en de led-verlichting opleveren.
Uiteraard willen we de kinderen meenemen in de verduurzaming. Dit zal gebeuren door middel van een
educatief project. Op dinsdag 30 maart zal dit project feestelijk gestart worden en op vrijdag 16 april zullen
we het project feestelijk afsluiten. De organisatie Slim opgewekt zal ons hierbij ondersteunen.

Studiedag donderdag 1 april
De geplande studiedag van donderdag 1 april gaat niet door. Deze dag is er gewoon school.

Belangrijke data
8 maart – 19 maart
Dinsdag 23 maart
Donderdag 25 maart
Woensdag 31 maart
Woensdag 31 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 en maandag 5 april
7 en 8 april

Afname M Toetsen
Studiedag
Toermalijnnieuws
1e rapport mee
Verkeersexamen
Geplande studiedag
Paasweekend
Oudergesprekken groep 1 t/m 7

leerlingvolgsysteem
Alle kinderen vrij
Groep 1 t/m 8
Groep 7 en 8
Studiedag gaat niet door
Alle kinderen vrij
online

Nieuws vanuit de groepen
We zijn blij dat we weer naar school mogen! Voor de vakantie hebben de kinderen alvast een weekje kunnen
wennen en het is goed om te zien dat er weer veel plezier wordt gemaakt op school. Er lag ook nog eens een
grote bult met sneeuw op het schoolplein, dus daar hebben we goed gebruik van kunnen maken!
De aankomende weken werken wij rondom het thema ‘wonen’. Zo is de themahoek omgetoverd tot een
echte bouwplaats waar een huis gebouwd kan worden. Tijdens het knutselen hebben we alvast een
verhuiswagen gemaakt, want die mag natuurlijk niet ontbreken. De nieuwe letter die centraal staat tijdens dit
thema is de ‘oe’. Eens kijken hoeveel woorden we daarmee kunnen maken!
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Wij zijn na de vakantie gestart met het maken van ‘een glunderketting’. Deze ketting bestaat uit allemaal
unieke kralen, namelijk kralen die we zelf hebben gemaakt! We mochten van drie strengen gekleurde wol een

kraal maken. Dat deden we door er een knoop in te leggen en dan met zeep het nat te maken en er een bal
van te rollen. De zeep was de lijm. Dat is nog best moeilijk, want je moest het rollen als een gehaktbal, maar
wel zoveel kracht zetten alsof het een kuikentje was. Dan steeds harder rollen tot het echte kralen worden.
Bijna alle kralen zijn nu af. Deze komen aan een ketting. Deze ketting zal in de klas worden gebruikt om een
compliment aan elkaar te geven, zodat we trots kunnen glunderen! Hoe dat precies gaat, gaan we volgende
week samen afspreken!

Knikkerbanen groep 4/5
Na een lange periode van thuiswerken mochten we dan eindelijk weer naar school.
Het opnieuw werken aan groepsvorming vinden wij hierbij een belangrijk onderdeel.
Groep 4/5 is begonnen met het maken van een knikkerbanen in kleine groepjes.
Geïnspireerd op het tv-programma Marble Mania.
Er zijn afspraken gemaakt over wat een goede samenwerking is en hoe je een plan van aanpak moet maken
om vervolgens gebruik te maken van ieders kwaliteiten. Er is ontzettend hard gewerkt en we hadden er nog
veel langer aan kunnen
werken maar de resultaten
zijn geweldig. En nog
belangrijker het was
heerlijk om weer wat
samen te doen……..

De eerste week dat we naar weer school mochten lag er sneeuw. Bijna iedereen had een slee mee.
Ze gingen toen sleeën van de bult. Er hielden ook een paar kinderen een sneeuwballengevecht op het
basketbal veld. Sommige kinderen hadden een skipak of een skibroek aan. Daardoor hielden ze zichzelf lekker
warm. Het was super leuk.
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Dit jaar konden we geen
carnaval vieren. Dus hebben
we bedacht om carnaval
poppetjes te makken met
papier en wc rollen. Je mag
zelf bedenken hoe je ze
maakt. Ze zijn mooi
geworden, en heel kleurrijk.
Je hebt kleine en grote
poppetjes. Ze hebben
voetjes, jurken en rokjes
aan.
Bij Blink hebben we het
thema: stadsmakers. We
hebben een plattegrond van
Duiven gemaakt.
We hebben het getekend. Ieder was in een tweetal. Je moest het spoor, eilandplein, Elshof, je eigen huis,
Horsterpark, en de Toermalijn tekenen. Het was best wel moeilijk. Maar uiteindelijk is het mooi geworden.
Lieke en Sophie

Sneeuwpret.
We hebben allemaal in de coronatijd thuis zitten leren. En na een maand mochten we weer naar school
komen, maar toen kwam er een laag sneeuw waar we mee gingen spelen. Sommige mensen kwamen niet
naar school, omdat er te veel sneeuw voor hun huis lag. Na 2 dagen kwam iedereen weer naar school en
bracht iedereen een slee mee. Tijdens de pauze gingen we met z'n allen op de bult sleeën. Soms gebeurde er
wel een ongeluk tijdens het sleeën.
Er waren ook hele leuke momenten, bijvoorbeeld: mensen deden een race met z'n allen en kinderen
bedachten creatieve ideeën om met de slee van de bult af te gaan. Sommigen gingen achterwaarts,
sommigen surfend, sommigen op hun buik, enz.
Door corona konden we niet gymmen, maar onze gymmeester Thomas kwam naar school en we gingen
sporten in de sneeuw. We speelden tikkertje en we mochten ook met
sneeuwballen op elkaar gooien.
Het was erg leuk!
We gingen ook een soort project maken over de winter. En dat heet:
winterpret. Daarbij moesten we in groepjes een blad opvullen met: 7
pinguïns, 3 materialen of meer en schaar, potlood en gum. We hebben
veel pret gehad en nu komt het lente weer. Geschreven door: Arsalan
en Tygo (groep 8).
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Vanuit de OuderVereniging
Ook van de Oudervereniging zijn we blij dat de scholen weer open
zijn! Daarom als aardigheidje voor alle kinderen een zakje
smoeltjes om ze te laten weten dat we het fijn vinden dat ze er
weer zijn!
Momenteel is de Oudervereniging samen met
de leerkrachten druk aan het brainstormen hoe
we ondanks de maatregelen toch veilig leuke
activiteiten voor de kinderen kunnen
organiseren. Heeft u een leuk idee, laat het ons
weten via: ovtoermalijnduiven@gmail.com
Even voorstellen
Hallo ouders, kinderen, meesters en juffen! Begin dit schooljaar heb ik mij aan mogen sluiten bij de OV, hoog
tijd om me voor te stellen! Ik ben Tamara, mama van Flore (groep 1/2). Afgelopen zomer zijn wij verhuisd
vanuit Badhoevedorp naar het mooie Duiven. In Badhoevedorp was het erg druk en hadden we de vliegtuigen
bijna in onze tuin staan, een groter contrast met het rustgevende Duiven kan er bijna niet zijn. Inmiddels
voelen we ons al helemaal thuis en hebben onze draai gevonden. Flore vindt het erg leuk op de Toermalijn, al
gooit de lockdown nu wat roet in het eten.
Om mij meer verbonden te voelen met de schoolperiode van Flore heb ik
mij aangesloten bij de OV. Momenteel zijn we als OV druk bezig om te
kijken welke standaard activiteiten dit jaar wellicht door kunnen gaan en
voor welke activiteiten we een aanpassing moeten maken. Het
allerbelangrijkste is natuurlijk dat de kinderen naast dat ze weer naar
school kunnen ook weer leuke dingen kunnen gaan ondernemen, dan wel
op verantwoorde wijze. Denk aan Pasen, de avondvierdaagse en natuurlijk
het eindfeest!
Lijkt het jou nou ook leuk om met een kleine inspanning een hoop te
betekenen voor de schooltijd van je kind, nieuwe leden blijven welkom!
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