Toermalijnnieuws

23-12-2021

Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn

Algemene informatie
Via deze onpersoonlijke weg wil ik jullie bedanken voor de fijne start op Toermalijn.
De eerste helft van dit schooljaar heb ik het team leren kennen. Het team is betrokken bij de
kinderen, het onderwijs en staan voor elkaar klaar. We hebben twee mooie inhoudelijke
studiedagen gehad; coöperatief leren en KIVA. Ik kijk uit naar de tweede helft van het schooljaar
om samen met het team de schoolontwikkelingen verder op te pakken.
Ook heb ik een aantal momenten in de groepen gekeken en leer ik de kinderen al een beetje
beter kennen. Ik heb genoten van de sfeer in de groepen en de interactie met de kinderen.
Tot slot heb ik, ondanks de maatregelen, al een aantal ouders mogen ontmoeten. Ik hoop dat in
de tweede helft van het jaar er mogelijkheden komen om meer ouders te ontmoeten. Als u
vragen heeft of wat wil delen, neem dan contact op. Ik maak graag tijd om in gesprek te gaan!
Voor nu wens ik alle ouders/verzorgers en kinderen van Toermalijn een hele fijne vakantie, fijne
feestdagen en een gelukkig 2022!
Met vriendelijke groet,
Esther Jobsen

Maatregelen
Afgelopen zaterdag werden we tijdens de ingelaste persconferentie verrast met de mededeling
dat de maatregelen nog verder aangescherpt worden. Op 3 januari neemt het kabinet de
beslissing of de kinderen vanaf 10 januari fysiek of online les gaan krijgen.
Deze week bereiden de leerkrachten zich voor op zowel fysiek als online onderwijs na de
kerstvakantie. We hopen uiteraard dat we alle kinderen weer op school mogen ontvangen.
Indien we over moeten gaan op online-onderwijs, dan zal dit ingaan op dinsdag 11 januari. Op
maandag 10 januari zullen de materialen (eventuele devices en weektaken) uitgedeeld worden.
U ontvangt in de vakantie een brief met informatie over de vorm van onderwijs (fysiek of op
afstand) en de gevolgen daarvan.
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Ik ben de nieuwe kinderburgemeester van
de gemeente Duiven geworden. Na een
presentatie voor de jury op 22 november
2021 ben ik uit vier kandidaten gekozen
tot kinderburgemeester van de gemeente
Duiven. Ik was heel erg blij toen het
gebeurde, omdat ik vind het belangrijk om
op te komen voor kinderrechten en als
kinderburgemeester mag ik dan misschien
het verschil maken.
Ik wil graag dat kinderen gelijk worden
behandeld en dat kinderen niet worden
gepest. Ik vind het belangrijk dat kinderen
zich veilig voelen. En wil graag dat
kinderen met een beperking ook fijn
kunnen spelen op speelplekken.

Tijdens de raadsvergadering van 7 december 2021 ben ik door burgemeester Huub Hieltjes
officieel geïnstalleerd als tweede kinderburgemeester van de gemeente Duiven. Lars Evers, de
eerste kinderburgemeester, droeg de ambtsketen en daarmee het stokje over aan mij. Het was
een bijzonder moment.
De burgemeester noemt me "collega" en we doen veel leuke dingen samen. Bijvoorbeeld we
waren samen geïnterviewd, ben ik samen met burgemeester Huub Hieltjes bij Liemerije Duiven
en Thuvine Pleyade geweest, we hebben tekeningen afgegeven, gemaakt door mijn klasgenoten
en BSO-vrienden van "Happy Faces", dank daarvoor. En we hebben kerststerren gebracht voor
in de woonkamers bijvoorbeeld.
Ik sta tegenwoordig vaak in de krant, en ik heb een eigen Facebookpagina van de
kinderburgemeester. Ik word nu eigenlijk vaak herkend op de straat, en ik vind het soms
spannend. Ik heb al veel plezier en het wordt ongetwijfeld een leerzame ervaring.
Groetjes Elias (groep 7).

Belangrijke data
Maandag 10 januari

School start weer

Maandag 17 januari

Start Cito weken

Afhankelijk van de maatregelen
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Nieuws vanuit de groepen
We zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met het thema Kerst. Er zijn veel verschillende
knutselwerkjes gemaakt. Wat een creativiteit!

Zo
hebben we een kersthanger gemaakt, een mooi versierde doos om de kerstlunch in te doen en
een sfeerlichtje. Daarnaast ook nog kerstkaarten gemaakt om mensen in een woonzorgcentrum
een warme kerst te wensen.

Wat zagen we in de klas een mooie samenwerking tijdens het maken van de knutselwerkjes. Om
trots op te zijn. Kanjers!
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We hebben natuurlijk ook veel liedjes gezongen. Die werden vol enthousiasme en swingend
meegedaan.

Wat hebben we het gezellig gehad in de klas de afgelopen weken. Eerst knutselen en werken
over Sinterklaas en daarna voor het kerstfeest. Het was erg gezellig dat Sinterklaas bij ons in de
klas is geweest. Er waren kinderen die mochten voorlezen en kinderen die een kunstje lieten
zien. Met zijn allen hebben we voor hem gezongen en gedanst. We hebben leuke cadeaus
gekregen. Voor de kerstlunch hebben we schoenendozen versierd, ze zijn erg mooi geworden.
We hebben daar een heerlijke lunch uit gehad! Wij wensen iedereen een hele fijne kerstdagen en
al het moois voor 2022!
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Hallo allemaal
Wij zijn Ravza en Jade en wij zitten in groep 5/6
Wij mogen een stukje schrijven voor het toermalijn nieuws.
Wat is het eerste half jaar toch snel voorbij gegaan.
In het begin van het schooljaar zat groep 5 links en groep 6 rechts. Nu werken we in gemengde
groepjes , dat is wat leuker!
We hadden een leuke voorstelling over Holland daar zat een dansje een quiz , toneelstuk ,BN’ers
en moppen in . Ook hebben wij 2 liedjes gezongen het Wilhelmus en 17 miljoen mensen .
We leren veel. In groep 5/6 leren wij ook allemaal nieuwe spelling categorieën. Zoals in groep 5
een kilowoord en in groep 6 een chef woord .
Rekenen, taal en spelling doen we op de computer en als we dat af hebben mogen we tafel
spelletjes doen zoals sommen en kleuren .
Door het corona virus dragen we nu mondkapjes in de gangen.
Het is bijna kerst en daarom willen wij namens groep 5/6 jullie een fijne kerst en een gelukkig
nieuwjaar wensen en een heel fijn 2022!

Sint en Kerst groep 7
We hadden Sinterklaas gevierd op school. We hadden een optreden gehad iedereen mocht wat
doen. De meisjes hadden op een liedje gedanst en gezongen. De meeste jongens deden een
toneelstukje verkleed als Piet , Sint, kerstman en de elfen. Elias deed een stukje op zijn
keyboard, en Jay-Jay speelde op zijn gitaar. Dean en Renzo vertelden sinterklaas moppen.
Kerst knutsels
We hadden kerst knutsels gemaakt. We hadden een kerstbal versierd van servetjes en we
hadden potjes versierd met glitters en we hadden een ster gevouwen. En we hadden een
kerstmuts gemaakt van een wc-rol en wol.
Kerstlunch (kerstdiner)
We hadden voor de vakantie een kerstlunch. omdat het kerstdiner niet door ging had de school
bedacht om een kerstlunch te houden. We hadden allemaal lekkere dingen.
Einde! Vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuw jaar! Groetjes Sanne.

3 december kwam sinterklaas naar de toermalijn
En moesten groep 8 surprises voor elkaar maken.
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Iedereen had cadeautjes gekocht, surprise en gedicht gemaakt.
Maar we waren niet compleet want sommige kinderen waren ziek,
toen ze weer beter en op school waren konden ze de surprise openen.
Jada en Yara

Blijfwijk
De gemeente doet onderzoek naar een Blijfwijk en hiervoor is Eilandplein gekozen als pilot.
Vanuit Mikado zullen we helpen met de uitvoering.
Een Blijfwijk is een wijk met een sterke sociale structuur: de mensen kennen elkaar, houden een
oogje in het zeil en helpen elkaar (het zogenaamde noaberschap).
De diversiteit in de wijk is groot en centraal staat dat niemand hoeft te verhuizen als er sprake is
van toenemende zorg; de gemeenschap draagt bij aan de zorg die nodig is om er te blijven
wonen. Bewoners, zorgaanbieders, welzijnsorganisatie, gemeente, woningbouwcorporaties en
anderen gaan samenwerken. De benodigde zorg is dichtbij en er zijn genoeg mogelijkheden om
zoveel mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
Op donderdag 20 januari tussen 14.00 en 18.00 uur staan we op het Eilandplein met een tent,
borden met vragen en een kinderactiviteit met wat drinken en een kleine traktatie.
Wij hopen op een goede opkomst!

Sjors Sportief én Creatief
Vlak voor de herfstvakantie heeft uw kind het Sjors Sportief en Creatief
boekje meegekregen naar huis. Daar hebben nu al meer dan 900 kinderen
in Duiven gebruik van gemaakt.
Maar de activiteiten die aangeboden worden door de sport- en
cultuurverenigingen in Duiven en Westervoort groeit gestaag. Ook in
de winter valt er volop te ontdekken via https://www.sjorssportief.nl/
In de kerstvakantie zijn er verschillende gratis, leuke en sportieve
acties om aan deel te nemen. Het beweegteam Westervoort en BOSS
Duiven hebben zich weer hard gemaakt voor een tof programma.
Zoek het boekje erbij of kijk op de website om nieuwe belevenissen te
reserveren.
En, misschien ten overvloede, u snapt vast wel dat als uw kind zich inschrift dat de verenging uw kind dan ook
verwacht. Mocht er iets tussen komen, meld uw kind dan weer even af.
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