Toermalijnnieuws

20 oktober 2022

Nieuwsblad Openbare basisschool Toermalijn

Algemene informatie
Beste ouders/verzorgers,
De herfstvakantie staat alweer voor de deur. De natuur is prachtig met alle kleuren bladeren.
Al jarenlang is de herfst de tijd van griepjes. Dit jaar zien we ook weer dat het aantal coronabesmettingen in
de herfst toeneemt. Het ministerie van OCW heeft een plan geschreven dat voor alle scholen leidend is en als
uitgangspunt heeft scholensluiting te voorkomen.
Het plan kent vier scenario’s. Ieder scenario heeft een eigen kleur; donkergroen, groen, oranje en rood. Bij
ieder scenario wordt beschreven welke (standaard) maatregelen een school moet nemen in tijden van
corona. De overheid creëert daardoor voorspelbaarheid en rust voor medewerkers, leerlingen en
ouders/verzorgers. Het bestuur van LiemersNovum heeft met de andere besturen in de regio kaderafspraken
gemaakt, die gelden voor alle scholen in de Liemers. Per scenario heeft elke school een draaiboek gemaakt.
Deze is met de MR besproken. Onderstaand schema beschrijft de scenario’s.
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Communicatie
Het kabinet (en niet de school of het schoolbestuur) besluit o.b.v. wekelijkse duiding van het RIVM wanneer
wordt opgeschaald of afgeschaald naar een ander scenario. Uiterlijk binnen één werkweek moeten de
scholen de nieuwe maatregelen invoeren. Het dan geldende scenario zal ten minste 2 weken gehanteerd
worden.
Wij streven ernaar om op dag 3 na het besluit van het kabinet met u de maatregelen te communiceren. Dit
geeft ons de gelegenheid om onze maatregelen ook binnen Duiven met de andere directeuren af te
stemmen.
De beslisboom
De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar school of de opvang mag. Op
de website van BOINK vindt u de meest recente beslisboom. https://www.boink.info/beslisboom
Ziek
Op het moment dat een leraar ziek is of corona heeft, wordt dit met u gedeeld. Daarna ga ik op zoek naar een
invaller. Er zijn nog steeds weinig invallers beschikbaar en in de herfstperiode is het nog moeilijker om
invallers te vinden. Wij doen er alles aan om met elkaar een oplossing te vinden. Soms komt er een parttime
leraar extra werken. Ik waardeer de inzet van de medewerkers enorm. Als we geen invaller toegewezen
krijgen en het met onze eigen medewerkers niet kunnen oplossen, ben ik soms gedwongen om een klas vrij te
geven. Als u echt geen opvang voor uw kind kunt vinden, neem dan contact op met school. Wij zullen uw kind
dan in een andere groep opvangen.
Ik hoop van harte dat wij allen gezond blijven. Voor nu wens ik jullie een fijne vakantie en hoop alle kinderen
op 31 oktober weer gezond op school te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Esther Jobsen

Vanuit de Oudervereniging
Vrijwillige ouderbijdrage
Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet hebben betaald en u wilt dit alsnog doen dan kan dat op
rekeningnummer NL 23 INGB 0008 1415 92 ten name van Oudervereniging Openbare Basisschool
Toermalijn. (Graag bij het overmaken de naam+achternaam van uw kind én groep vermelden!)
Mocht u moeite hebben het bedrag in één keer te voldoen kan dit uiteraard ook in termijnen. Neem hierover
contact op met onze penningmeester op mailadres: ovtoermalijnduiven@gmail.com.
Sint

De decembermaand is voor vele kinderen de mooiste maand van
het jaar. Sinterklaas staat, naast het brengen van cadeaus, ook
voor een tijd van gezonde spanning en gezelligheid. Er wordt
vanuit de OV weer volop aandacht besteed aan het organiseren
van diverse activiteiten zoals de strooimiddag, voorleesavond en
rondom school decoratie voor de sinterklaasviering op
Toermalijn. De sint commissie zorgt voor een gezellige sfeer in
het hele schoolgebouw. Wij gaan er weer een onvergetelijke
Sinterklaasfeest van maken. Achter de schermen zijn wij alweer
druk bezig met alle voorbereidingen daarvan.
De Sintcommissie
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Opbrengst Jantje Beton

In mei van dit jaar hebben de kinderen die nu in groep 5 tot
en met 8 zitten voor de Jantje Beton Loterij loten verkocht
aan de deur of via Tikkie jij bent ‘m.
De totale opbrengst hiervan is bekend!! De opbrengst is €
765,00, school ontvangt de helft hiervan oftewel € 382,50.

De

opbrengst zal onder andere gebruikt worden voor het schaatsen in december dit schooljaar. Super
bedankt allemaal voor jullie inzet en tot volgend jaar!
Bedankt namens OV
Jantje Beton

Sinterklaas
Sinterklaas komt binnenkort weer in het land. Als alles dit jaar weer
goed gaat, komt hij zaterdag 12 november in Nederland aan.
Sinterklaas brengt ook dit jaar weer een bezoekje aan Toermalijn. Dit
zal maandag 5 december zijn.
Voordat Sinterklaas bij ons op school komt, mogen alle kinderen, van
groep 1 t/m 8, hun schoen op school zetten op donderdag 1 december. Vanaf maandag 28 november mag uw
kind een (oude) schoen meenemen.
Graag voorzien van naam.
Voorlees Pieten:
Op donderdag 1 december worden de kinderen van de groepen 1 t/m 5 uitgenodigd om naar school te
komen om 17.50 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 18.00-18.30 uur.
Na 18.30 uur brengen we uw kind weer naar buiten.

We maken er samen een gezellig feest van!
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Belangrijke data
24 t/m 28 oktober

Herfstvakantie

31 oktober

24 november

Start project Kunstweek
Luizencontrole
Afsluiting Kunstweek
Leerlingraad
Informatie Ouderavond Coöperatief
Leren
Toermalijnnieuws

29 november

Technoplaza groep 7

4 november
8 november
17 november

19.30-22.00 uur

Nieuws vanuit de groepen
Wat hebben wij genoten van de kinderboekenweek! Het thema Gi-Ga-Groen hebben we mooi kunnen
combineren met het thema herfst.
We hebben 2 prachtige prentenboeken gekregen waar we uit konden voorlezen en over konden werken. We
zijn begonnen met ‘De blaadjesdief’ van Alice Hemming en daarna ‘Anansi de spin – sterker dan olifant’ van
Iven Cudogham. We hebben in dit thema veel kunnen tellen en werken met materialen uit de natuur en de
letters g en h hebben centraal gestaan. We zijn een keer met de peuters op zoek geweest naar mooie
herfstbladeren en met groep 3 naar het Horsterpark. We hebben genoten van het voorlezen door meester
André en de moeder van Tess en de moeder van Valentijn. De speurtocht met de rest van de school was ook
erg leuk.

Werken in een circuit
Naast het werken in werkboeken en schriften proberen we ook regelmatig te werken in circuitvorm. De
kinderen gaan zelfstandig aan het werk en de juf heeft ruimte om kinderen individueel even te kunnen
begeleiden.
Vandaag hebben we gewerkt in een reken- en taalcircuit. De kinderen leren van en met elkaar.
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Groep 4/5
De Kinderboekenweek in groep 4/5
Het thema was gi ga groen we hebben dieren gemaakt van klei zoals een slang een schildpad en nog veel
meer met huisjes en hutten en wolken en bomen en toen hebben we tegelijkertijd ook onze dieren geverfd
en de juf had kreukelpapier neergelegd dat was een rivier voor de zeedieren en nu gaan we het hebben over
mark ter horst heeft ons alles verteld over zijn boeken zoals scheten uit de schoorsteen hij heeft ons ook
vertelt over cor dat is een knuffeltje en die helpt mark ter horst met virus
Boeken Mark ter Horst heeft ons verteld over hoe je boeken moet maken en hoelang het duurt over 1 boek
te schrijven toen de Kinderboekenweek klaar was hebben we een speurtocht gedaan we moesten dingen
buiten zoeken zoals takken balderen nog veel meer we hebben alles gevonden en we hebben allemaal
gewonnen!
groetjes Falco en Isabel

We hebben laatst een schrijver in de klas gehad Marc ter Horst.
Groep 7 heeft laatst meegedaan aan de kinderpostzegelactie.
Laatst hebben 3 kinderen een Kahoot gemaakt over gi ga groen, voor de klas.
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We hebben in de Kinderboekenweek een boekendans gedaan. Dat is dat iedereen een boek mee naar de
gymzaal toe neemt. En zijn boek neer legt en dan zet de juf een liedje aan. Dan gaat iedereen lopen en als de
muziek stopt dan moet je het boek gaan lezen.
Afgelopen week is er een voorleeswedstrijd gegeven. Groep 7/8 mocht meedoen. Met de voorleeswedstrijd
gingen kinderen tegen elkaar voorlezen. De jury hadden de meeste punten naar Myron gegeven.
We gingen ook een prentenboek maken met de klas. De tekst kwam van Savi en de tekeningen kwamen van
Daphne. Uiteindelijk wordt het een leuk prentenboek van de klas.
We hebben laatst een kruiswoordpuzzel in tweetallen gemaakt.
Na de herfstvakantie heeft iedereen nieuwe groepjes.
Geschreven door Ryan en Julian.

Tijdens de kinderboekenweek hadden wij een bekende schrijver Marc ter Horst in de klas. Hij heeft leuke
boeken geschreven over het klimaat van hem palmbomen op de Noordpool. Marc ter Horst kwam bij ons op
school en ging vertellen met een powerpoint over het klimaat en hij heeft een leuke quiz met ons gehouden
over het klimaat.
Aquarium 3D tekening
We moesten we een 3D tekening maken. Het was een aquarium. Het aquarium was niet moeilijk om te
maken
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Kinderpostzegels
De kinderen van groep 7/8 hebben kinderpostzegels verkocht. Het geld van de Kinderpostzegels gaat naar
een goed doel om kinderen een betere toekomst te geven.
Voorleeswedstrijd
De voorleeswedstrijd hadden wij op school georganiseerd. De voorleeswedstrijd is een wedstrijd die door
heel het land gaat. De wedstrijd gaat over wie het best kan lezen. De jury waren kinderen van groep 7 en 8.
Als je van je school hebt gewonnen dan mag je verder naar de bieb, als je die hebt gewonnen ga je naar de
kwartfinale. Op Toermalijn heeft Myron gewonnen.
Speurtocht
Als afsluiting van de kinderboekenweek was er een speurtocht voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. De
groep 8 kinderen begeleidde het groepje.
Milan en Athina

Even voorstellen….
Maatschappelijk werk op school
Hallo kinderen, ouders, grootouders en verzorgers van kinderen van deze
basisschool,
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.
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 gewoon een keer kennis te maken.
We kunnen samen kijken naar uw vragen en mogelijke oplossingen. Indien gewenst kan ik ook met uw kind in
gesprek gaan. We kunnen afspreken op school, bij u 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.
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