Toermalijnnieuws

22-10-2021

Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn

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

Sinterklaasfeest op Toermalijn
Sinterklaas komt zaterdag 13 november aan in Nederland.
De landelijke intocht van Sinterklaas in 2021 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 Sinterklaas intocht 2021 zal weer uitgezonden worden op NPO 3 door de NTR.
Vanaf maandag 8 november begint het Sinterklaasjournaal weer. De uitzendingen vinden iedere
avond plaats tot en met 4 december en beginnen om 18.00 uur. Ze worden uitgezonden door
NTR op Zapp.
Sint en Pieten zullen basisschool Toermalijn op vrijdagmorgen 3 december komen bezoeken.

Schoen zetten:
Alle kinderen, van groep 1 t/m 8, mogen hun schoen op school zetten op dinsdag 23 november.
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Vanaf woensdag 17 november mag uw kind een (oude) schoen meenemen. Graag voorzien van
naam.
Voorlees Pieten:
Op dinsdag 23 november worden de kinderen van de groepen 1 t/m 4 uitgenodigd om naar
school te komen om 16.20 uur.
De leerkrachten staan dan op de speelplaats om de kinderen te ontvangen.
We hebben van Sinterklaas bericht gehad dat er dan een paar Pieten komen voorlezen
van 16.30-17.00 uur.
Na 17.00u brengen we uw kind weer naar buiten.

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
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.

Aangezien er weer ouders in school mogen willen we na de vakantie weer starten met de
luizencontrole.
Zou u er op maandag 1 november dus voor willen zorgen dat de haren vrij zijn van vlechten en
gel zodat we makkelijk kunnen controleren.

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.

Op maandag 22 november heeft het team 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
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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
Maandag 25 oktober
Maandag 1 november
Maandag 8 november
Maandag 8 november
Maandag 22 november
Dinsdag 23 november
Dinsdag 23 november

Herfstvakantie
Intekenen voorlopig
adviesgesprekken gr 8
Luizencontrole
Voorlopig adviesgesprekken
gr 8
Kunstweek
Studiedag
Schoen zetten
Voorleespieten

t/m 29 oktober

8 of 9 november
t/m 12 november
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen
Leerlingen groep 1 t/m 4

Nieuws vanuit de groepen

We hebben het tijdens de Kinderboekenweek gehad over: Worden wat je wil. Er zijn allerlei mensen met
verschillende beroepen op bezoek geweest. Zo is er een politieagent geweest, twee militairen, een bakker en
een ambulance verpleegkundige. Wat hebben we met zijn allen veel geleerd. Daarnaast was het ook nog eens
erg gezellig.
Bij de politie werd er iemand in de boeien geslagen en bij de militairen konden we kijken hoe het was om te
kamperen en te koken als je geen kookstel hebt. Toen de bakker kwam, rook het heerlijk naar versgebakken
brood. We mochten allemaal een brood vasthouden en kregen zelfs een krentenbol (mmmm). Bij de
ambulance verpleegkundige hebben we geleerd dat ze iedereen helpen die gevallen is of een ongeluk heeft
gehad.
Naast de bezoeken hebben de kinderen ook veel geknutseld, informatieboekjes voorgelezen gekregen en
gesprekjes gevoerd over beroepen. Wat was het een leuke Kinderboekenweek! En nu moeten we met zijn
allen maar eens hard gaan nadenken over wat we zelf willen worden later. Al hebben we natuurlijk nog wel
even de tijd. 😉
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Wist u dat?
In groep 3/4 maken we naast rekenen, taal, spelling en schrijven ook regelmatig tijd om op
een leuke (en leerzame) manier te ontspannen. Deze week speelden we in tweetallen een
rekenspel. Iedereen had een dobbelsteen en een getallenvel. De bedoeling was om na 5
minuten zoveel mogelijk aaneengesloten vakjes te veroveren. Dus gooide je 6 dan moest je
zoveel mogelijk vakjes veroveren waarvan de uitkomst 6 was. Iedereen was enthousiast en
super betrokken.

Kinderboekenweek:
Dit jaar was het thema: Worden wat je wil.
We hebben veel gehoord over allerlei beroepen en prachtige tekeningen gemaakt over wat we later
zouden willen worden. Echte militairen zijn komen vertellen over dit prachtige vak en de kinderen
mochten echte camouflage-schmink op het gezicht en ervaren hoe zwaar een militair tenue is. Vervolgens
hebben we elkaar verteld over ons lievelingsboek en mochten we heerlijk lezen met een kopje thee erbij…

Vorige week was het Kinderboekenweek.
Iedere klas had een voorleesboek. Groep 7 had de Zweetvoetenman.
De juf leest eruit voor.
Iedere klas kwam naar de speelzaal, de meesters en juffen deden een
toneelstukje over de Kinderboekenweek. We zijn nu bezig met de
voorleeswedstrijd, de eerste ronde is geweest in de klas, morgen is de
tweede ronde met groep 7/8. We zijn ook nog bezig met
luchtballonnen. Op de luchtballonnen kun je dingen over je toekomst
schrijven, zoals: welke plek wil je nog bezoeken, welke personen wil je
nog ontmoeten en dat soort dingen. De boekendans hebben we gedaan,
dan gaan de kinderen met hun stoel in een kring zitten met hun boek op
de stoel met een liedje, dan ga je rondwandelen in de kring, en als de
muziek stopt en je staat bij een stoel dan moet je dat
boek 4 minuten lezen. We hebben ook een strip gemaakt. De juffen
hadden 5 groepjes van 5 kinderen gemaakt. Zij moesten een verhaal
bedenken van ongeveer 8 plaatjes. Ze moesten goed oefenen en toen ze
het kenden, gingen ze met juf Evelien naar de speelzaal en de foto’s
maken. Toen de juf de foto’s had uitgeprint, mochten de kinderen de
foto’s opplakken op een groot zwart blad. We hebben bij taal een blad
van de juf gekregen en dan moest je je eigen strip bedenken en tekenen. We hebben ook nog de doelenspelling-categorieën. Daar heeft de juf een blad opgehangen. De kinderen moesten in tweetallen de regel van
de 35 categorieën opzeggen, als je er 1 niet weet dan sla je hem over. Op het laatst moest je het aantal goede
categorieën op een blaadje zetten. Je moest daarna je doel opschrijven. Je had er bijvoorbeeld 24 goed, en je
doel is 30. Dan moet je dat opschrijven en ophangen. De kei mogen de kinderen op het einde doorgeven en
een compliment geven.
Geschreven door: Lieke en Myron.
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Door: Quinty en Chloé
In oktober hebben we wat leuke dingen gedaan. We zijn een paar weken geleden gestart met de
kinderboekenweek, het thema ging over Beroepen. Er was een voorstelling van de juffen en de meester, de
voorstelling heette: " Wie van de twee?" dat was heel leuk. Onze meester (meester André) ging boeken over
beroepen voorlezen, het waren allemaal grappige beroepen zoals: " De billenvegers." We hebben ook nog
een talentencirkel gemaakt, het gene wat je het meest deed dat vak moest je het grootst maken. Als je klaar
me de cirkel was dan moest je van alles wat je hebt getekend moest je beroepen opzoeken wat daarmee te
maken had en dan dat op een papiertje schrijven en opplakken met plakband aan de onderkant van het
papiertje.’

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
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.
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