Toermalijnnieuws

29 sept 2022

Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn

Algemene informatie
Beste ouders/verzorgers,
De eerste maand van schooljaar 2022-2023 zit erop. In korte tijd hebben we al hard gewerkt.
In de groepen is gewerkt aan groepsvorming. De eerste weken zijn de Gouden Weken en zijn bij uitstek
geschikt om aan de basis te bouwen voor een fijne (werk-)sfeer in de groep. De groep verkent de regels en
bepaalt de normen en waarden. De leraar speelt hier een belangrijke rol in.
Tijdens de studiedag Coöperatief Leren op vrijdag 23 september is het team door Tamara Kamman van de
organisatie Bazalt, geschoold in de wijze waarop coöperatief leren de persoonlijke- en sociale ontwikkeling
van de kinderen stimuleert.
Ook het team heeft geoefend met structuren, zoals Tafelrondje. Uw kind kan u vast vertellen over structuren
die in de groep worden aangeboden, zoals Sta Op-Hand Omhoog-Tweetal of Vraag & Ruil.
Een onderdeel van coöperatief leren is het werken in heterogene teams. De kinderen vormen teams van 3 of
4 kinderen. Deze teams zijn heterogeen samengesteld. Vlak voor een vakantie worden de teams opnieuw
samengesteld. In de teams leren de kinderen met elkaar samen werken. Samenwerken is een belangrijke
vaardigheid om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. “Jong geleerd is oud gedaan.”
Op donderdag 17 november zal er een Thema Ouderavond georganiseerd worden. Tamara Kamman komt u
dan informeren over coöperatief leren.
Enkele ouders hebben tijdens de Informatieavond kennis gemaakt met coöperatief leren. Zij hebben zelf
ervaren hoe de structuur Sta Op-Hand Omhoog-Tweetal werkt. Het was fijn om weer ouders te kunnen
ontvangen op de informatieavond. Ook tijdens de inloopochtend zijn veel ouders in school geweest om door
de kinderen in de groepen geïnformeerd te worden hoe zij werken in de groepen.
De eerste MedezeggenschapsRaad (MR) vergadering en de eerste vergadering van de OuderVereniging (OV)
heeft ook al plaats gevonden. Kea, een ouder uit de oudervereniging en Neila, een ouder uit de MR, hebben
tijdens de informatieavond verteld over wat zij doen op school en voor de kinderen. Zowel de OV, als de MR
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zoekt nog naar nieuwe enthousiaste ouders die hun steentje willen bijdragen. Ik wil Kea en Neila hartelijk
danken voor hun inzet.
Met vriendelijke groet,
Esther Jobsen

Vanuit de Oudervereniging
We zijn weer begonnen!
19 september vond de eerste vergadering van dit jaar plaats voor
de Oudervereniging.
Hierin hebben we teruggekeken op de laatste activiteiten van vorig
jaar zoals bijvoorbeeld het eindfeest, wat volgens velen een groot
succes was.
Ook hebben we een activiteitenplanning gemaakt en commissies
opgesteld voor deze activiteiten. De leden van de Oudervereniging
verdelen de taken onderling. Een aantal ouders is graag bij veel
activiteiten betrokken, maar de mogelijkheid is er ook om slechts bij
een enkele activiteit betrokken te zijn. Dit maakt de
Oudervereniging zo vrijblijvend.
Ondanks dat Corona het de afgelopen jaren wat lastig heeft
gemaakt om leuke dingen te organiseren, hopen wij dat we dit jaar
een hoop zaken kunnen inhalen. Wij kijken in ieder geval uit naar een leuk schooljaar om nooit meer te
vergeten!
Wil jij ook betrokken zijn bij de schoolperiode van je kind(eren)? Mail ons vrijblijvend:
ovtoermalijn@gmail.com. Wellicht tot snel!
Op zoek naar sponsoren.
Afgelopen jaar heeft
Via deze weg willen

“Bloemen Bij Joey” nieuwe hesjes gesponsord.
wij hem nogmaals ontzettend bedanken.

Voor aankomend jaar is de Oudervereniging op zoek naar nieuwe sponsoren. Heeft u of kent u iemand die
interesse heeft, mail ons dan vrijblijvend: ovtoermalijn@gmail.com.
Iedere vorm van sponsoring is welkom en hard nodig!

Vanuit de leerlingraad
Verslag vanuit de leerlingraad:
Kinderboekenweek:
We gaan extra aandacht geven aan de kinderboeken.
We gaan leuke activiteiten doen.
Vooral lekker lezen!
In de leerlingenraad bespreken we dingen van tevoren en vragen de kinderen aan ideeën voor allemaal
dingen.
Groetjes, Xander.
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Afscheid Servina en Olga

Dinsdag 27 september hebben we met de hele school afscheid genomen van onze overblijfkrachten, Servina
en Olga. Na vele jaren van wekelijks contact met de kinderen, was het voor beide een bijzonder moment om
nu toch echt afscheid te gaan nemen.
We hebben Servina en Olga flink verwend met mooie knutselwerkjes, tekeningen, verhalen en strips.

Daarnaast hebben ze natuurlijk een Toermalijnsteentje gekregen, een mooie bos bloemen en een bol.combon. We wensen Servina en Olga nog vele mooie jaren. En nogmaals bedankt voor alle fijne hulp!

Vriendelijk verzoek
Wilt u de inrit van de buurvrouw niet blokkeren met uw auto bij het halen en/of brengen van de kinderen?
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Gegevens in administratie
Het is gebleken, dat de gegevens van leerlingen en hun ouders niet altijd meer up-to-date zijn in onze
administratie. Hierdoor kan het voorkomen, dat wij u niet kunnen bereiken in een noodgeval.
Van de leerkracht krijgen de kinderen een zgn leerling-stamkaart mee met daarop de belangrijkste gegevens
van de leerlingen. Mocht u daarop verkeerde informatie aantreffen, willen we u verzoeken deze te corrigeren
en het formulier weer in te leveren bij de leerkracht.
Het is ook altijd mogelijk om gegevens aan te passen via het Ouderportaal. Voor meer informatie hierover zie:
https://support.basisonline.nl/help-onderwerp/414/Persoonlijke-gegevens-wijzigen

Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen
Op maandag 3 oktober start weer de Kinderboekenweek op Toermalijn. We openen altijd met een
toneelstukje en presenteren dan onze nieuwe boeken die we in de groepen gaan voorlezen. Er zijn weer
mooie boeken aangeschaft dit keer met als thema het groen om ons heen van bos tot het klimaat.
Op 4 oktober komt de schrijver Marc ter Horst in de groepen 4 t/m 8 om te vertellen over zijn boeken.
De leerkrachten gaan bij elkaar in de groepen voorlezen en we zullen ook veel buiten te vinden zijn.
We sluiten af met een gezamenlijke activiteit.
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Belangrijke data
3 oktober
4 oktober
5 oktober

Start Kinderboekenweek (KBW)
Schoolfotograaf
Dag van de leerkracht

14 oktober
20 oktober

Afsluiting KBW
Toermalijnnieuws

24 t/m 28 oktober

Herfstvakantie

Gi-ga-groen!
Ook voor KDV

Nieuws vanuit de groepen
We hebben de afgelopen weken gewerkt over het verkeer. We hebben van ‘jongleren in het verkeer’ een
prachtige kist vol met mooie materialen gekregen. Zo konden we een weg nabouwen en met verkeersborden
en een verkeerslicht naar buiten. We hebben geleerd hoe je veilig over kan steken. Dit hebben we zelfs buiten
het schoolplein geoefend. We zijn samen met de peuters naar de rotonde gewandeld om te oefenen bij het
zebrapad. Tjonge wat kunnen we dat allemaal goed!

Wat zijn wij fijn gestart in groep 3! Wij hebben de eerste weken veel gedaan aan groepsvorming, we
zijn creatief bezig geweest en we hebben ook al hard gewerkt. Wij kennen al enkele letters als de
k,i,m,s,p en aa. Ook kunnen wij al wat woordjes lezen en schrijven. Wij hebben samen klassenregels
gemaakt en deze hebben wij in de klas opgehangen. Enkele regels van onze klas zijn: wij werken
samen, we helpen elkaar binnen en buiten en we maken er samen een fijn jaar van.
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Groep 4/5
Start van het nieuwe schooljaar!!
We hebben in de rekenles geleerd over driehoeken en we hebben het gevouwen en toen hebben we het
uitgeknipt daarna gingen we een figuur mee leggen.
We hebben geleerd over patronen en we hebben ook gepuzzeld met een tangram.
De Muziekles
We hebben geleerd om met de blokfluit te spelen.
En we hebben 2 muzieknoten geleerd de B en de A.
Daarna hebben we ook het lied ridder Pim, waar komen de bomen vandaan en het museum lied.
Bonen planten
We hebben vier soorten bonen geplant. De bonen hebben zon en maan we hebben ze gisteren geplant.
Ze hangen aan het raam met een zakje we verzorgen ze goed ze worden heel mooi. We hebben vier soorten
kleuren en ze stonken heel erg!
Jayden, Mehdi, Destina, Rizzo, Lori en Sabrin

We hebben een nieuwe rekenmethode.
Groep 7 heeft met omtrek en oppervlakte geleerd.
Groep 6 heeft klokkijken en digitale tijd geleerd.
Dat we korter pauze hebben. We zijn eerder uit.
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Onze overblijf juffen gaan weg.
Dat sommige kinderen naar de BSO gaan.
Dat we twee stage meesters hebben.
Dat we bij Blink over de Eerste Wereldoorlog leren.
Dat we op de computers Topomaster leren.
Dat we veel knutselen.
We hebben een garage met een leesbank.
We hebben een zolder waar je rustig kan zitten en werken.
Groep 7 heeft toetsen bij Engels.
Dat groep 7 eind november naar Techno Plaza gaat.
We doen spelletjes tijdens schooltijd zodat we niet verstijven.
Gemaakt door Daniel en Ravza.

Hallo, mijn naam is Dani Hendriks. Ik ben 17 jaar oud en ik heb 1 broer Jordi (20), 1 zusje
Demie (14) 1 stiefzusje Nova Joy (16) en 1 stiefbroertje Nathan (15). Ik zit op school op
het Graafschap college en zit nu in het tweede leerjaar van de studie
Onderwijsassistent. Dit jaar loop ik een half jaar op de maandag en dinsdag stage in
groep 6/7. Ik ben in de eerste weken al veel te weten gekomen over deze gezellige klas
en verheug me op de rest van dit halve jaar
Van links naar rechts: Demie, Jordi, ikzelf

Hallo allemaal,
Mijn naam is Devin Milder ik ben 19 jaar oud en ik woon in Duiven. Op dit moment volg ik de opleiding
Onderwijsassistent op het Graafschap College en zit ik in mijn laatste jaar. Het aankomende half jaar loop ik
stage op Toermalijn in groep 6/7, ik ben er op donderdag en vrijdag. Ik ga vooral kinderen begeleiden in de
onderdelen waar zij moeite mee hebben ook ga ik aan de slag met de kinderen die meer uitdaging nodig
hebben. In mijn vrije tijd ga ik graag naar de sportschool en hou ik ervan om leuke dingen te doen met
vrienden. Ik hoop dat dit een leuk en gezellig half jaar wordt, waarbij ik veel ga leren en veel plezier heb met
de kinderen.
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Groep 8 heeft woensdag 21 september meegedaan aan het schoolvoetbal. Sommige wedstrijden
waren spannend en andere waren wat minder spannend maar iedereen heeft plezier gehad. We
waren 3de van de poule van de 7 teams. Hier komen een paar uitslagen van wedstrijden: 4-1
gewonnen tegen de Kameleon 3, 2-0 verloren tegen het Veer, 3-0 gewonnen tegen de Groenenring.
De volgende dag was er een inloop ochtend waar u kon kijken hoe wij de vakken maken zoals
rekenen, taal, spelling, verkeer, tekenen, Blits, Leeslink. Wij lieten ouders ook wat maken, een paar
sommen bijvoorbeeld en bij het tekenen mochten de ouders een zon tekenen
Gemaakt door Luca en Myron

Pleegouders gezocht

Als pleegouder ben je hard nodig!
De vraag naar pleegouders neemt toe! Er zijn nog te veel kinderen die wachten op een plek in een pleeggezin
en hier geen uitzicht op hebben. Ook in jouw gemeente.
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Deeltijd, voltijd of crisis
Er zijn verschillende soorten pleegzorg. De kans is groot dat er een vorm van pleegzorg is die bij jou en jouw
gezin past! Bij meer dan de helft van de pleegzorgvragen betreft het een vraag om deeltijd pleegzorg, waarbij
een pleegkind meestal eens in de twee weken een weekend in het pleeggezin komt. Bij crisis- en voltijd
pleegzorg zijn kinderen volledig bij het pleeggezin. Het kan dus zijn dat een pleegkind er een aantal dagen per
maand is of iedere dag. Soms voltijd voor een korte periode of soms zelfs tot aan zelfstandigheid. Dit is
afhankelijk van de vorm van pleegzorg die je als gezin biedt.
Onze samenwerking om pleegouders te vinden
Samen met elf gemeentes in Centraal Gelderland, waaronder Gemeente Duiven en pleegzorgorganisaties
Entrea Lindenhout, William Schrikker Gezinsvormen en Pactum bundelen wij onze krachten. Wij zetten ons
met verschillende acties in om op deze manier meer pleegouders te vinden. Onlangs ging bijvoorbeeld onze
spandoekenactie van start. Heb jij er al één (of twee) zien hangen op het schoolplein? Binnenkort hangen ze
ook bij een groot aantal sportclubs in de regio!
Wil jij iets doen? Heb je tips? Of wil je meer weten over het pleegouderschap? Kijk op:
www.ikwilpleegouderworden.nl. Je vindt ons ook op social media door te zoeken naar ‘Pleegouder worden
Centraal Gelderland’.

Even voorstellen….
Ik ben Pascal Uffing en woon samen met mijn man en onze drie jongens in
Zevenaar.
Dit jaar ben ik werkzaam als kindercoach op school.
Soms zit het kinderen even niet mee. Ze willen niet naar school, vinden het
spannend om iets te vragen in de klas of hebben moeite met concentratie.
Kinderen die niet goed mee kunnen met het onderwijsaanbod of -methodes
krijgen vaak klachten als buikpijn en hoofdpijn. Ze kunnen moeilijkheden
ervaren in het onderhouden van sociale contacten. Ik help kinderen die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wat is er nodig om verder te kunnen?
Het mooie is dat kinderen zichzelf vaak beter kennen dan wij volwassenen
ons realiseren. Daarom wordt het vaak snel duidelijk waar het ‘probleem’
zit. Doordat kinderen snel dingen oppakken en zich bewust worden, zijn er
vaak maar een paar sessies nodig om ze weer in hun kracht te zetten en hen
te laten ontdekken wat zijn/haar kwaliteiten zijn. Ze kunnen dan weer sterker verder met een stuk meer
zelfvertrouwen.
Het afgelopen jaar heb ik veel kinderen gecoacht op Het Klokhuis. Ik vind het mooi om te zien hoe bewust
kinderen worden, met zichzelf aan de slag gaan en echt stappen maken. Bij veel van deze sessies heb ik mijn
hond Imke ingezet. Imke is een Friese Stabij van 4 jaar. Zij is rustig in haar benadering, heeft een zacht
karakter en is een enorme knuffelkont. Ook doet ze alles voor iets lekkers. Door Imke in te zetten is onze
begeleiding een laagdrempelige en veilige manier om te oefenen met vaardigheden. Zo kunnen de kinderen
ontprikkelen door te knuffelen met Imke. Kinderen die moeite hebben met lezen kunnen aan Imke voorlezen;
Imke luistert toch wel en heeft geen oordeel. Voor kinderen met faalangst bedenk ik oefeningen, bijvoorbeeld
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door Imke een parcours te laten lopen. Dit vraagt om duidelijkheid en doorzettingsvermogen. Wanneer het
lukt, krijgen de kinderen een boost in hun zelfvertrouwen. Kinderen vragen altijd of Imke er weer bij is.
Ik hecht als coach veel waarde aan de betekenis die mens en hond voor elkaar kunnen hebben. Daarnaast
oordeelt een hond niet, geeft zij troost, zorgt voor plezier en humor en het werkt ervaringsgericht en
motiverend. Uit wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat door een hond aan te raken en te aaien er in je
hersenen het hormoon oxytocine wordt aangemaakt. Dit hormoon zorgt voor verbinding en verbondenheid
en een fijn gevoel. De aanraking en aanwezigheid van honden heeft een bewezen gunstig effect op de
ontwikkeling van het welzijn.
Omdat ik het belangrijk vind dat ik verantwoord kan werken met Imke zijn wij bezig met de DAI-opleiding. DAI
staat voor Dog Assisted Interventions. Hier leer je je hond verantwoord inzetten bij verschillende interventies.
Het creëren van een vertrouwde en veilige omgeving, waarin alles mag en niets moet, vinden wij als team
heel belangrijk. Alles is bespreekbaar en er zal altijd gekeken worden naar wat het kind op dat moment nodig
heeft. Open en eerlijke communicatie staat daarom bij ons hoog in het vaandel.
Het is mijn doel om het laagdrempelig en prettig te maken. Kinderen mogen bij ons even ‘landen’. Door ons
unieke aanbod kan er meer maatwerk geleverd worden en wordt een traject niet als ‘zwaar’ ervaren.
Vriendelijke groet en een poot van Imke,
Pascal kind- en jongerencoach
Pascal Uffing
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