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. Zo’n eerste schooldag is best wel spannend. Het plein was versierd en de muziek
stond aan. Het zonnetje scheen en de sfeer was goed. We hebben buiten kennis gemaakt met de
nieuwe medewerkers en de nieuwe kinderen op school. De nieuwe aankleding van het plein is
een groot succes.
Het team en de kinderen leer ik steeds een beetje beter kennen. Ook heb ik al een aantal ouders
mogen ontmoeten. Ik vind het fijn om te merken dat ouders met vragen mij al weten te vinden.
Ik ben ongeveer vier dagdelen in de week op Toermalijn. Meestal ben ik er in ieder geval een
dagdeel op de dinsdag en de donderdag. Treft u me niet op school, dan kunt u me ook altijd
bereiken via directie.toermalijn@liemernovum.nl. Ik maak graag tijd om met u in gesprek te
gaan.
Met vriendelijke groet,
Esther Jobsen

Vanaf 8:20 uur gaan de deuren open. De leraren ontvangen de kinderen op
het schoolplein. Om 8:30 uur starten de lessen.

De overheid heeft een richtlijn voor het basisonderwijs opgesteld; een aanvulling op het huidige
protocol. De belangrijkste veranderingen zijn:
• De 1,5 meter is losgelaten vanaf 25 september.
• Ouders zijn weer welkom op school, mits zij vooraf een gezondheidscheck hebben
gedaan.
• Bij één besmetting van een kind, zal de groep niet in quarantaine hoeven. Bij meerdere
besmettingen zal het advies van de GGD worden gevolgd en kan er een quarantaineplicht
voor de groep een gevolg zijn.
Ondanks dat we blij zijn dat er weer meer mogelijk is, wij het directe oudercontact en de ouders
in de school gemist hebben, zien wij ook een positieve ontwikkeling als gevolg van de corona
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maatregelen. De afgelopen periode bleek dat het afscheid nemen vaak zonder tranen verliep en
dat de kinderen heel zelfstandig naar binnen gingen, hun jas ophingen en zelfstandig gingen
werken. De start werd als rustig ervaren. We zijn trots op de toegenomen zelfredzaamheid van
de kinderen.
Wij vinden het echter wel van groot belang dat uw kind u betrekt bij zijn/haar ontwikkelproces
en hierover kan vertellen; ouderparticipatie is fijn voor het kind, de ouder en de leraar. Het team
is op dit moment in gesprek over de manier waarop Toermalijn ouderparticipatie mogelijk
maakt.
Komende periode houden we het huidige beleid aan; u bent van harte welkom op het plein om
uw kind weg te brengen. Vanzelfsprekend bent u voor een belangrijke vraag of mededeling altijd
welkom in de school. Na de herfstvakantie (en de volgende persconferentie) zullen wij u
informeren hoe wij de ouderparticipatie mogelijk maken.

Het team staat u nog steeds graag te woord. U kunt na schooltijd altijd even binnenlopen om uw
vraag te stellen aan de leraar. Heeft u een korte mededeling of vraag, dan kunt u deze ook
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
bepalen we dan een geschikt moment.

Graag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen, die wij als team doormaken. Vorig
schooljaar heeft het team een scholing over coöperatief leren gevolgd. Op vrijdag 15 oktober
krijgen wij het vervolg op deze scholing. In de groepen wordt al volop coöperatief leren ingezet.
Het team zal op 4 oktober door de trainer begeleid worden middels groepsbezoeken en
coachgesprekken.
Op maandag 22 november heeft het team ook een studiedag. Dan krijgt het team een opfris
training over KIVA. In de nieuwsbrieven zullen wij u meenemen in wat wij geleerd hebben.

Naast dat de kinderen op een prachtig schoolplein kunnen spelen, mogen zij ook daarbuiten
spelen. Dat biedt ze veel speelmogelijkheden en daar zijn wij blij mee. Helaas worden er ook
honden uitgelaten. De honden lopen vrij rond en poepen op de velden. Dit levert soms vieze en
onveilige situaties op. Wij houden een oogje in het zeil en spreken de baasjes erop aan. Helpt u
ons mee?

Belangrijke data
Woensdag 6 oktober
Vrijdag 15 oktober
Maandag 25 oktober
Maandag 8 november
Maandag 8 november
Maandag 22 november

Kinderboekenweek
Studiedag
Herfstvakantie
Voorlopig adviesgesprekken gr 8
Kunstweek
Studiedag

t/m 15 oktober
Alle leerlingen vrij
t/m 29 oktober
t/m 12 november
t/m 12 november
Alle leerlingen vrij
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Nieuws vanuit de groepen
De rekenles

Tijdens de rekenles in de gesplitste groepen heeft Pompom ons uitgelegd hoe je bingo kan spelen. In
tweetallen gingen we op zoek naar de dobbelsteenstructuren van 1 t/m 6. Sommige kinderen zagen meteen
het juiste aantal. We deden een wedstrijd wie het eerste het bingo blad vol had.
Pompom heeft ook goed opgelet.
Bij de kralenplankopdracht en het na rijgen van de kettingreeks was het goed tellen en kijken welke kleur en
vorm er aan de beurt was.

Al veel geleerd!
Wat hebben we in groep 3/4 al veel geleerd! We werken erg hard en kunnen dit goed!
Groep 3 heeft al 8 letters geleerd en we kunnen met deze letters al veel
woorden maken. We hebben voor het lezen veel verschillende boekjes om in
te oefenen!

Groep 4 heeft al 3 categorieën van spelling
geleerd en ook al een beetje met de
keersommen geoefend!

Gymmen bij Triominos vinden we erg leuk! In de klas spelen we veel spelletjes om elkaar beter te leren
kennen en goed met elkaar samen te werken. We hebben vorige week vrijdag genoten van het schoolreisje
naar Jan Klaassen!

Schoolreisje
De leerlingen uit groep 5/6 hebben genoten van het schoolreisje naar Toverland en hebben hier
prachtige tekeningen van gemaakt met een klein verhaaltje.
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KiVa-dag
Het

Schoolreisje.
De busreis was best lang , namelijk 1 uur en 30 minuten.
En het was best druk, want er waren minstens 20 scholen.
En de rijen bij de achtbaan waren best wel lang.
En de kinderen die wagenziek zijn die mochten voorin.
En sommige kinderen die wagenziek zijn werden misselijk.
Maar het was wel heel leuk.
De Derde Kamer.
We verdeelden de klas in 3 groepen.
Namelijk de eerste partij, tweede partij en de derde partij.
De juf schreef op het digibord 3 stellingen.
En de eerste partij kreeg een stelling en de tweede en de derde kregen ook een stelling.
en als je het niet met de stelling eens was dan moest je er toch mee eens zijn.
Als de eerste partij aan de beurt was dan was iedereen stil.
En als de gene die vertelt en die was klaar en hij of zij zat dan mochten de andere partijen
reageren.
Einde door Sophie en Lynn.

Schoolreisje
Vrijdag 24 september zijn groep 5,6,7 en 8 op schoolreisje gegaan, naar Toverland geweest. De
groepen waren met de dubbeldekker bus er naartoe gegaan, dat duurde 1 uur en 21 minuten.
We hadden een verzamelplaats waar we alle tassen hadden neergezet. Daarna konden we
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gewoon het park in. De kinderen mochten in hun eigen gemaakte groepjes gewoon het park in.
Er was veel te doen, ook voor kleinere kinderen. Om 12:00 moesten we naar het overdekte
gedeelte om te gaan eten. En om 15:00 moesten we naar de verzamel plaats om weer te
vertrekken. Uiteindelijk gingen we om 15:45 weer rijden, en kwamen we om 17:30 weer op
school.
Linde en Lauren

Vanuit de OuderVereniging
Kom jij de Oudervereniging versterken?
Als Oudervereniging van de Toermalijn zijn wij nog op zoek naar een nieuwe voorzitter voor
komend(e) schooljaren.
Ben jij iemand die:
-

betrokken is bij school
een agenda op wilt stellen
een vergadering wilt leiden
een aanspreekpunt voor OV-leden en directie wil zijn.

dan zoeken we jou! De Oudervereniging komt een keer in de 6 weken bij elkaar voor een
overleg waarin we samen met enkele leerkrachten aandacht besteden aan het organiseren
van bijvoorbeeld het schoolreisje, het sinterklaasfeest, de kerstactiviteiten, de
avondvierdaagse of het lente- ontbijt. Wel interesse om samen met andere actieve en
betrokken ouders te zorgen dat de kinderen van de Toermalijn leuke activiteiten kunnen
blijven doen, maar liever geen voorzitter, dan ben je ook van harte welkom!
Eerst een keertje meekijken in de vergadering en dan besluiten of u bij wilt dragen….dat kan.De
volgende vergadering van de oudervereniging is op maandag 15 november 2021! U
kunt ons aanspreken rond het schoolplein of bereiken via ovtoermalijnduiven@gmail.com
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Schoolreisje groep 1,2,3

en 4

Een bus vol gespannen gezichtjes. Allemaal gekleed in
de prachtige nieuwe Toermalijn hesjes gaan ze op
stap. Naar het land van Jan Klaassen. Onderweg is het
al dikke pret, ze spotten koeien, paarden en heel veel
mais langs de weg. Aangekomen in het Land van Jan
Klaassen, zien we honderd leuke dingen tegelijk waar
iedereen op wil spelen. De hoge glijbaan met matje is
heel spannend, het enorme springkussen zorgt voor
dikke pret en onze kinderen klimmen en klauteren er
op los. De juffen en moeders doen hard hun best om
iedereen bij elkaar te houden en te volgen door de
speeltuin heen.
Tussen de middag eten de kinderen heerlijk frietjes
met knakworst. Vervolgens genieten ze van de
voorstelling van Jan Klaassen en de stoute mevrouw
Kapstok. Vooral het gordijn open en dicht doen is
fantastisch! Nog even een ijsje, een rondje met de trein
en dan is het tijd om te gaan.
Terug in de bus verstopt iedereen zich nog even voor alle ouders! Het was een heerlijke dag!

Schoolreisje groep 5,6,7 en 8!

Eindelijk kon het schoolreisje daadwerkelijk plaatsvinden. Het team heeft besloten om het
schooljaar leuk van start te gaan. Voor alle kinderen van
groep 5, 6, 7 en 8 stond een avontuurlijke dag op het
programma.
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De ochtend startte met een tripje naar Limburg in een prachtige dubbeldekker bus. Alleen de
wijk uit komen was al een flinke onderneming voor de chauffeur.
Inmiddels zijn alle waaghalzen en avonturiers weer thuis van een betoverend dagje Toverland.
Het was een magische dag vol plezier vol verrassingen en een geweldige avontuur. De favoriete
attractie van vele kinderen bleek dan ook de Fenix te zijn die wel 40 meter in de hoogte gaat en
meerdere keren over de kop. Wat een waaghalzen!!! En van al die spanning krijg je trek,
gelukkig was er een heerlijke lunch met patat, snacks en ijs! Zodat er daarna weer genoeg
energie was om lekker verder op avontuur te gaan! Het was een heerlijke dag!

Opbrengst Jantje Beton
In mei van dit jaar hebben de kinderen van nu in groep 5 tot en
met 8 voor de Jantje Beton Loterij loten verkocht aan de deur of
via Tikkie jij bent ‘m. De totale opbrengst hiervan is bekend!! De
opbrengst voor school is inmiddels ontvangen en bedraagt €
529,50. Dit zal onder andere gebruikt worden voor het schaatsen
in december – als we ook dit onder andere weer kunnen gaan
doen – dit schooljaar. Super bedankt allemaal voor jullie inzet!
Tot volgend jaar.
Bedankt namens OV
Jantje Beton

Contact met de oudervereniging
In deze uitzonderlijke tijd waarin de Corona maatregelen ons beperken is contact onderhouden
en zichtbaar zijn niet altijd even eenvoudig. Ook als oudervereniging merken we dat we minder
snel ouders treffen op het schoolplein en zo misschien niet altijd meekrijgen wat er bij u leeft.
Dat vinden we jammer want we zijn er als oudervereniging juist ook voor u en uw kinderen!
Vandaar in ieder geval via deze weg nog maar een oproep, heeft u vragen, signalen,
opmerkingen of iets dat u wilt bespreken, laat het ons weten. Via
ovtoermalijnduiven@gmail.com.

Sponsoren

De oudervereniging van de Toermalijn heeft nieuwe hesjes en hiervoor een sponsorbijdrage ontvangen van:
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