Toermalijnnieuws

25-11-2021

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.

Sinterklaas en Pieten bezoeken Toermalijn
Sint en Pieten zullen basisschool Toermalijn en KO Happy Faces op vrijdagmorgen 3 december
komen bezoeken.

Helaas zijn de maatregelen weer aangescherpt. Gisteren heeft het OMT opnieuw het kabinet
geadviseerd. Het advies met betrekking tot de scholen is direct overgenomen. De uitwerking
zullen wij nog van de PO-raad ontvangen.
Wat merkt u van deze nieuwe maatregelen?
• Ouders/verzorgers komen niet meer de school in, tenzij het niet anders kan. Dat betekent
dat we eventuele gesprekken zo veel mogelijk weer online gaan voeren.
• Vieringen vinden plaats zonder externen.
• Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet met het coronavirus, gaan
alle huisgenoten in quarantaine.
We hebben de beslisboom gedeeld via Ouderportaal. Als u ondanks het nalopen van de
beslisboom vragen heeft, neem dan contact op met school.
Zodra wij meer informatie hebben van de PO-raad zullen we dat met u delen.
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Maandag 22 november hadden wij een studiedag over KIVA. Voor een deel van het team was
het alweer een aantal jaar geleden dat zij een scholing hadden gevolgd en een deel van de
nieuwe teamleden waren niet bekend met deze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling.
Waarom is KIVA zo belangrijk? Onderzoek heeft aangetoond dat de methode het school- en
leerklimaat verbetert, het welbevinden van leerlingen verhoogt en effectief is in het tegengaan
van pesten. Ook verhoogt het de leeropbrengsten en -prestaties; we leren tenslotte het beste als
we ons lekker voelen op school.
De methode wordt preventief ingezet; we besteden veel aandacht aan groepsvorming en
gedragsnormen in de groep. Zo nodig kunnen we de methode ook curatief inzetten.
De trainer heeft ons meegenomen in het doel van de methode, de materialen en hoe we het in
kunnen zetten in de school.
Elke groep gaf al elke maandag een KIVA-les. Dit blijven we doen. De methode bestaat uit 10
thema’s per schooljaar. Het team zet deze thema’s weg in een jaarplanning.
We hebben ook de vernieuwde materialen voor groep 1/2 bekeken en gaan deze aanschaffen.
De komende periode zullen we u als ouder regelmatig informeren over KIVA.

Belangrijke data
Vrijdag 3 december

Sinterklaas op school

Donderdag 23 december

Kerst

(afhankelijk van
Coronamaatregelen)

Nieuws vanuit de groepen

Tijdens thema Kunst hebben we in onze themahoek een museum gemaakt. De kinderen hielden
een rondleiding voor elkaar en verkochten entreekaartjes aan de balie.
Tijdens de rekenles zijn we gaan passen en meten om de schilderdoeken te voorzien van lijsten.
Er werd goed samengewerkt en iedereen kreeg een taak binnen het groepje.
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Op het einde van het thema had elk kind een kunstwerk gemaakt in de vorm van een zelfportret,
kralenplank Mondriaan of een beeld nagemaakt van Jean Du buffet.
Thema Sint is alweer begonnen.
In de gymschoen heeft elk kind een versierde verjaardag kaart gestopt voor het paard Ozosnel.
Samen met de peutergroep van Happy Faces kijken we regelmatig naar het Sinterklaasjournaal.
We vinden dat samen super gezellig!!

We zijn erg blij dat Sinterklaas ook dit jaar weer in het land is en dat hij vrijdag 3 december bij
ons op bezoek komt. We hebben Sinterklaas veel te vertellen en zijn druk aan het oefenen zodat
we hem kunnen voorlezen, trucjes kunnen laten zien en samen liedjes kunnen zingen. Verder
kijken we naar het Sinterklaasjournaal, doen we pepernotenbingo, lezen en spelen we over
Sinterklaas en zelfs de rekenles staat in het teken van pakjes en schoorstenen. Afgelopen
maandag hebben we genoten van de voorleespieten! Naast het voorlezen konden ze ook heel
goed met pepernoten strooien! Het is weer een spannende maar gezellige tijd.

Waarom moet je goed leren spellen?
Wij hadden laatst een tekst van leeslink die ging over
waarom moet je goed leren spellen vandaar deze titel. Wij
willen jullie informeren over onze spelling methode. Hier
een paar weetjes daar over
Onze spelling methode
Wij werken met categorieën. Die moeten we in het dictee
erbij schrijven.
Als we klaar zijn met het dictee moeten we het zelf
nakijken. Dan leveren we het in bij de juf.
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Dan kijkt zij het nog een keer na als we alles goed hebben
dan krijgen we een nakijk 10.
Ook moeten we weleens een woord 3 x overschrijven.
Verder is het fijn dat we in heel Nederland dezelfde
spellingsregels hebben, zo kan iedereen lezen wat er staat
als je bijvoorbeeld een leuke kaart schrijft aan iemand.
Groetjes Dana, Nalani en Lilly

We zijn laatst naar Techno-Plaza geweest en daar waren verschillende opdrachten die kinderen
mochten uitvoeren. De opdrachten waren: Kweekkast, mozaïeken, hanglamp, helikopter en
duurzame luidsprekers. Wat je moest maken was: bij kweekkast een kweekkast waar planten in
komen. Bij mozaïeken een mozaïek portret. Bij hanglamp heb je een echte hanglamp gemaakt.
Bij helikopter een helikopter met een zonnepaneel waardoor de propellers gaan draaien. Bij
duurzame luidsprekers een muziek box. En in januari gaan we er mee veder en krijg je een
ander onderwerp.
We hebben lootjes getrokken voor de sinterklaas surprises. Je moest dingen invullen die je leuk
vindt. Bijvoorbeeld: wat doe je het liefst in je vrije tijd? Wat kijk je het liefst op TV? Wat is je
favoriete speelgoed thuis? Enzovoort. En cadeautjes die je wil t/m 3,50 euro. Wat we hebben
gedaan is de schoen gezet en heel hard gezongen.
We hebben ook het militairwoorden geleerd je hoort de er maar je schrijft de a-i-r. we hebben
met de klas afgesproken dat als je een militairwoord weet dat je dat op het whiteboard mag
schrijven. We hebben ook het leenwoord geleerd. Bijvoorbeeld: interview en musical. Het
leenwoord is dus een woord dat uit een ander land komt. Wij in Nederland gebruiken het veel uit
Engeland.
Door: Fleur en Sienna!

Technoplaza:
We zijn dit op de fiets naar Technoplaza geweest. Er waren 3 de opdrachten de 1ste was
kweekkast 2de helikopter en de 3 was een duurzame luidspreker. De kweekkast werkt zo: er is
een elektrischewaterpompje in de aarde en er is ook een sensor die kijkt of de aarde niet te
droog is en als hij wel droog is dan gaat het waterpompje een klein beetje water in de aarde
pompen. De helikopter: was van aluminium en er zat een zonnepanneeltje op de voorkant en als
er zonlicht schijnt dan gaan de wieken draaien (hij kan niet vliegen). De duurzame luidspreker
werkte zo: het is van hout maar de boven en de onderkant zijn van gerecyclde doppen en de
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doppen gaan in een speciale tosti-ijzer en dan wordt het plat en lak je het aan de boven en
onderkant van de luidspreker. En in de binnenkant zit een chip en een luidspreker. Het was
superleuk!
Arda en Eflin

Vanuit de OuderVereniging
Van het bestuur
Na de oproep voor nieuwe leden en een voorzitter in de vorige nieuwsbrief waren wij aangenaam
verrast door maar liefst drie belangstellenden! Van die drie heeft Salena van Maasdijk, moeder
van Boris in groep 1, al laten weten graag aan te sluiten en haar steentje bij te willen dragen. Bij
deze welkom Salena en veel plezier en voldoening gewenst!
Helaas hebben we wederom te maken met een aantal beperkingen omtrent het Corona virus, in
welke mate we daarin beperkt zullen worden in de komende activiteiten is helaas nog
onduidelijk. Vooralsnog gaan de commissies volle vaart door om het reeds geplande bezoek van
Sinterklaas aan school te laten doorgaan, daarnaast gaan de voorbereidingen voor de
kerstviering ook gewoon door. Uiteraard hopen we dat alles zonder veel gedoe plaats zal kunnen
vinden, mocht het onverhoopt veranderen zullen we in overleg met alle betrokken partijen op
zoek gaan naar de best mogelijke oplossing om de kinderen een positieve beleving aan deze
dagen te geven.
Tot slot: Op de vacature voor voorzitter hebben wij ook een reactie ontvangen, op korte termijn
wordt er een informatief gesprek met de kandidaat en het bestuur gepland. Als de kandidaat het
voorzitterschap op zich wil nemen zal ik per omgaande het stokje overdragen, hierover later
meer.
Voorstellen nieuwe leden
Beste allemaal.
Ik wil me graag voorstellen als nieuw lid van de OV toermalijn. Ik ben Salena de moeder van
Boris, hij zit in groep 1/2 bij juf Marlien en Viola.
Ik vind het leuk om te helpen en dingen eventueel in te plannen voor de kinderen, maar vooral
om iets te betekenen voor de school waar mijn zoontje zit.
Ik hoop een goede bijdrage hierin te mogen leveren.
Van de voorzitter
Zoals de lezers van het Toermalijn nieuws zullen weten heb ik onlangs aangekondigd mijn zetel
als voorzitter beschikbaar te stellen, op de vacature heeft zich iemand gemeld. Hopelijk wordt
het stokje op korte termijn overgenomen zodat de school en Oudervereniging weer een
voorzitter heeft die meer zichtbaar is en tijd heeft een goede aanvulling te zijn en invulling te
geven aan het werk dat wordt gedaan door de OV. Geweldig om te zien hoe deze ouders
vrijwillig hun tijd en inspanningen volledig richten op het gemeenschappelijk gevoel en plezier
van de kinderen, zonder de passie en creativiteit van de commissieleden is het niet mogelijk
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activiteiten te faciliteren als OV zijnde. Veel dank en respect daarvoor vanuit mijn kant, ook aan
de leerkrachten en directie van school die dit ondersteunen en mede mogelijk maken. Daarnaast
ook een woord van dank aan alle ouders, ons budget reikt niet verder dan de inkomsten
verkregen uit de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Goed te zien dat velen van de ouders het
vertrouwen hebben en deze bijdrage voldoen, daarmee kunnen we heel veel doen en er zorg
voor dragen dat er naast het onderwijs ook veel aandacht kan worden besteed aan de ‘leuke’
dingen. Dank daarvoor!
Van de Sinterklaas commissie
Eindelijk zijn Sinterklaas en de pieten weer in het land, iets waar we met zijn allen lang op
hebben moeten wachten. Wij als oudervereniging hebben ons ook dit jaar weer ingezet om van
dit heugelijke feest een mooie gebeurtenis te maken. Zo hebben we Sinterklaas onder andere
geholpen met cadeautjes en pepernoten verzamelen en zorgden we er voor dat de school er
uitziet zoals Sinterklaas dat graag heeft. Ook hebben we gevraagd of Sint en de Pieten langs
willen komen, hopelijk zien we ze snel!
Vanuit de oudervereniging wensen we jullie allemaal een mooi Sinterklaasfeest!
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

Even voorstellen….
Maatschappelijk werk op school
Hallo kinderen, ouders, grootouders en verzorgers van kinderen van deze basisschool,
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Iedereen doet zijn best om zijn of haar kind zo goed mogelijk
op te voeden. Toch zijn er soms vragen over het opgroeien
van uw kind op school en/of thuis. Bijvoorbeeld onzekerheid,
contact met leeftijdsgenoten, druk of juist teruggetrokken
gedrag enzovoort. Ook kan er sprake zijn van een
echtscheiding, een sterfgeval of een andere vorm van verlies
binnen het gezin. Vaak helpt het om er met iemand over te
praten.

Foto v

Ik ben Anita Ketelaar en ben als maatschappelijk werker
betrokken op uw basisschool. U kunt bij mij terecht wanneer u
vragen heeft over opvoeden en opgroeien, maar ook om
an
gewoon een keer kennis te maken.
We kunnen samen kijken naar uw vragen en mogelijke oplossingen. Maatschappelijk
Indien gewenst kan ik ook
met uw kind in gesprek gaan. We kunnen afspreken op school, bij u werker
thuis of op het kantoor van
het Algemeen Maatschappelijk Werk in Duiven. Er zijn geen kosten verbonden aan de
gesprekken.
U kunt mij benaderen via de leerkracht of intern begeleider, maar u kunt mij op de dinsdag,
donderdag of vrijdag ook rechtstreeks bereiken op 06-10 88 48 51 of mailen naar
a.ketelaar@santepartners.nl.

Beweegteam BOSS Duiven
Dit schooljaar organiseert Beweegteam BOSS op verschillende momenten naschoolse activiteiten
en leuke clinics voor de groepen 1 t/m 8. Het overzicht van de activiteiten door het Beweegteam
BOSS is te vinden op de volgende link:
https://www.sjorssportief.nl/activiteiten?gemeente%5B%5D=41&gemeente%5B%5D=61&sort=
name&zoeken=boss
Inschrijven gaat dus ook via deze link!!
Een overzicht van de activiteiten tot eind december is hieronder beschreven:
Sport en Spel (Groep 1 t/m 8), waarbij beweegplezier centraal staat.
→ Op bijna elke maandag van 15.00-15.45uur, in sporthal Triominos
Turnen (Groep 3 en 4), kennis maken met de sport turnen
→ Vrijdag 19 november, van 15.00-15.45uur, sporthal Triominos
→ Vrijdag 26 november, van 15.00-15.45uur, sporthal Triominos
Schaken (Groep 6, 7 en 8), kennis maken met de sport schaken en onderling partijtjes spelen
→ Maandag 29 november van 15.00-16.30uur, in sporthal Triominos
Budosporten (Groep 1 t/m 4) , kennis maken met verdediging-/vechtsporten
→ Woensdag 1 december, van 15.00-15.45 uur, Yusei Gachi, Eltensestraat 2
→ Woensdag 8 december, van 15.00-15.45 uur, Yusei Gachi, Eltensestraat 2
→ Woensdag 15 december, van 15.00-15.45 uur, Yusei Gachi, Eltensestraat 2
→ Woensdag 22 december, van 15.00-15.45 uur, Yusei Gachi, Eltensestraat 2
Kerstvakantie
BOSS Springkussen spektakel
à Woensdag 29 december, van 10.00-11.00 uur (Groep 1, t/m 3), sporthal Triominos
van 11.30-12.30 uur (Groep 4 t/m 6), sporthal Triominos
van 13.00-14.00 uur (Groep 7 en 8), sporthal Triominos
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Lijkt het jou leuk om aan een of meerdere activiteiten deel te nemen, schrijf je dan snel in op de
website via bovenstaande link!
Er is per activiteit een maximumaantal deelnemers, dus wees er snel bij want vol=vol!
Hopelijk zien wij jullie snel 😊!
Sportieve groet,
Beweegteam BOSS Duiven
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