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Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn

Algemene informatie
Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen weken hebben we genoten van het samenwerken met elkaar. Elkaar ontmoeten, niet op een
scherm maar in “het echt”, heeft ons goed gedaan. Het werd nog duidelijker hoe we dat gemist hebben. Ook
als schoolleider merk ik een groot verschil. Teamleden, kinderen of ouders leren kennen via een
Teamsoverleg is toch echt anders dan elkaar ontmoeten in de school. Zo heb ik al kunnen genieten van de
eerste ontmoeting met de leerlingenraad. Het is bijzonder om te zien hoe mondig de leerlingenraad is en hoe
goed zij zich kunnen verwoorden. Ik kijk uit naar de andere activiteiten die zo kenmerkend zijn voor
Toermalijn. Zo heb ik hele mooie verhalen gehoord over het eindfeest, een barbecue, met alle ouders en
kinderen van de hele school.
Om zulke bijzondere activiteiten te kunnen organiseren, hebben we hulp nodig. Ik heb kennis mogen maken
met de leden van de Oudervereniging; allemaal betrokken ouders die zich willen inzetten voor de school en
de kinderen. Een school kan niet zonder de hulp van ouders. De periode van de coronapandemie bracht ook
uitdaging voor de Oudervereniging. Elke keer zochten zij naar mogelijkheden om feesten en activiteiten in
een ander jasje te steken, zodat het paste binnen de richtlijnen. Gelukkig is het op dit moment niet meer
nodig om rekening te houden met de beperkingen. Via deze onpersoonlijke weg wil ik alle ouders die ons
helpen hartelijk bedanken. Bedankt voor jullie betrokkenheid en ondersteuning. Vele leden van de
Ouderverenging zetten zich al jaren in. Sommige van hen gaan de school verlaten, omdat hun jongste kind
naar het voortgezet onderwijs gaat. Ik hoop dat “nieuwe” ouders reageren op de oproep van de
Oudervereniging om aan te sluiten. Het ondersteunen en begeleiden van activiteiten in de school, biedt ook
een mooie kans om op een andere manier betrokken te zijn; een blik in de “keuken”.
Ik wens jullie allen een fijne vakantie.
Met vriendelijke groet,
Esther Jobsen
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Van de Oudervereniging
Ook dit jaar doet Toermalijn weer mee aan de Jantje Beton actie. Alle kinderen
van de groepen 4 tot en met 7 krijgen Jantje Beton loten. Deze kunnen
verkocht worden aan de deur of via 'Tikkie jij bent 'm! De helft van de
opbrengst gaat naar school, zodat de Oudervereniging hier weer een leuke
activiteit voor de kinderen van kan organiseren.
De loterij start 18 mei en loopt tot en met 1 juni. Net voor de start krijgen de
leerlingen van de leerkracht een boekje en de nodige informatie mee naar huis. Mocht een leerling meer
loten nodig hebben, geef dan een seintje aan de leerkracht of mail naar ovtoermalijnduiven@gmail.com . Dan
krijgt uw zoon/dochter een nieuw boekje met loten. En natuurlijk hoe meer loten verkocht worden, hoe
hoger de opbrengst 😉
Het vriendelijke verzoek om alle boekjes (ook niet verkochte loten) uiterlijk in de week van 1 juni weer in te
leveren bij de leerkracht. Eerder mag natuurlijk ook. Bedankt alvast allemaal!
Veel plezier en succes met de verkoop!
Groet vanuit de OV.
Kom jij de Oudervereniging versterken?
Als Oudervereniging van 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!
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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Sponsoren
De Oudervereniging van Toermalijn heeft nieuwe hesjes en hiervoor een sponsorbijdrage ontvangen van:

Belangrijke data
Vrijdag 22 april
25 april t/m 6 mei
Maandag 9 mei
Donderdag 12 mei
Woensdag 18 mei

Koningsspelen
Meivakantie
Luizencontrole
Verkeersexamen groep 7
Start loterij Jantje Beton
(groep 4 t/m 7)

Nieuws vanuit de groepen
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met allerlei dingen in de klas. We hebben veel met het
ontwikkelingsmateriaal uit de kasten gewerkt. Met puzzels, spelletjes, kralen, memoryspel, etc. Ook zijn we al
volop bezig met de boekbesprekingen in groep 2. Mooi om te zien hoe de kinderen dit doen. De aparte
taalkringen op woensdag zijn ook een succes. Juf Marlien neemt dan groep 1 mee en doet daar van alles mee
van werken over prentenboeken tot themawoorden oefenen. Juf Viola blijft in de klas met groep 2. We
werken dan samen hard aan de beginnende geletterdheid. Van letterkennis vergroten tot auditieve
oefeningen.
Daarnaast was het niet altijd mooi weer en zijn we vaker in de gymzaal geweest. Dat was toch wel erg leuk.
Onder andere eierrace gedaan. Knap om te zien hoe iedereen zijn of haar ei op de lepel kon houden. Ook
hebben we voor standbeeld gespeeld. Elke keer een andere houding aannemen.
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Tussen de buien door heel soms ook nog even snel naar buiten 😊

Op dinsdag 19 april was het eindelijk zover. Groep 4 gaf, na ruim een half jaar oefenen met de muziekjuf van
het Musiater, een fantastisch concert. Het concert duurde ruim 30 minuten en het verliep geweldig. Er
werden liedjes gespeeld op de blokfluit, veel gezongen en gedanst. We hebben er allemaal van genoten!

Groep 5/6
Blink project over de tweede wereldoorlog
Tijdens de blink les leerden we over de tweede wereldoorlog dus we maakte dit bericht.
Anne frank begon met schrijven in haar dagboek op zondag 12 juni 1942 ze heeft het dagboek
gekregen op 12 juni toen ze dertien werd. Ze is bekend geworden door haar dagboek. Ze is
geboren op 12 juni 1929 de tweede wereldoorlog duurde 5 jaar 1940 tot 1945 ze waren joods.
Hanneli is de vriendin van Anne frank. Anne frank is helaas overleden omdat ze was
uitgehongerd en ze had ook tyfus de ziekte en Hanneli leeft nog, de vader van Hanneli is
overleden in het concentratiekamp. Annes ouders en Anne zijn gevlucht uit nazi-Duitsland en
vinden een woning aan het Merwedeplein waar in de buurt waar andere joden wonen in de
oorlog. In 1933 Anne en Margot logeren samen met Edith frank bij hun oma in Aken ze wonen
niet meer in Frankfurt am Maine de familie Frank heeft besloten om Duitsland te verlaten.
Anne speelt vaak op straat met vriendinnetjes er rijden nog heel weinig auto’s dus het is niet
gevaarlijk. Anne houdt van lachen geschiedenis, filmsterren, Griekse mythologie en schrijven,
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katten, honden en jongens.
Door Elisa en Aimee

Wij als groep 7 hebben met z’n allen het theoretische verkeersexamen gemaakt
en goed nieuws iedereen is geslaagd 😊
De groepsmissie wij als klas hebben met z’n allen besloten dat we een missie gaan
proberen te bereiken. De succescriteria is we praten aardig tegen elkaar (als je
niks te zeggen hebt hou gewoon je mond). De tweede is dat we met een positieve
vibe aanwezig zijn. We laten elkaar uitpraten. En elke keer dat wij dit doen krijgen
wij een fiche in de pot en als de pot helemaal vol is mogen wij een high tea en een
pyjama-filmmiddag.
En we hebben een verrassing voor alle moeders want we maken een cadeau voor
moederdag.
En voor alle Hollandse fans hebben wij vrijdag koningspelen om het mee af te
sluiten.
Geschreven door Baris en Jiovany.

Dinsdag ochtend op 19 april moesten wij de eindtoets maken.
Toen we binnenkwamen stonden de tafels in toets opstelling.
We deden de eindtoets op laptops. Het opstarten duurde erg lang.
Toen alle laptops waren opgestart gingen we beginnen.
Er waren 3 onderdelen: lezen, taalverzorging en rekenen. Elk onderdeel had ongeveer 50 vragen.
De meeste kinderen waren om kwart over twaalf klaar. Als je klaar was moest je lezen, dat was niet zo leuk.
Rafael en Linde.
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