Nieuwsbrief De Toermalijn september 2017

Jarig in september
Nieuw op school:
Lizzy Aerts wordt op 7
september 4 jaar en komt dan
bij ons op school. Yorsalem zit
sinds dit schooljaar bij ons in groep 4.
Wij wensen Lizzy en Yorsalem heel veel plezier
toe op de Toermalijn!
Groep 1-2a: Damon op 5 september
Groep 2b-3: Berend op 14
september, en Joy op 25
september.
Groep 4-5a: Femke op 3
september en Liv op 29 september
Groep 5-6: Sem op 29 september.
Groep 7/8, Sietske op 10 september, Elyse op 14
september,

Het goede doel
Elk jaar zet De Toermalijn zich in voor een goed
doel. We vinden het belangrijk dat onze
kinderen leren dat het goed is om iets voor een
ander te doen zonder er iets voor terug te
krijgen. Dit jaar houden wij een inzamelactie
voor de CliniClowns.
De CliniClowns
laten zieke
kinderen lachen,
ontspannen en
genieten.
De actie is: een
heitje voor een
karweitje voor
familie en vrienden.
De kinderen krijgen maandag 4 september een
formulier mee naar huis waarop de karweitjes
kunnen worden ingevuld met daarachter het
verdiende geldbedrag.
Op woensdag 20 of donderdag 21 september
komt er iemand van de CliniClowns op school
om te vertellen wat de CliniClowns precies doen
en waaraan het geld wordt besteed.
Het zou fijn zijn als de kinderen hun formulier +
het verdiende geld uiterlijk op

jaargang 17
maandag 18 september mee naar school nemen,
zodat wij dit op woensdag 20 of donderdag 21
september aan de ambassadeur van de
CliniClowns kunnen overhandigen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
Het team van de Toermalijn.

MR
De eerste MR-vergadering van dit schooljaar is op
maandag 18 september van 19.30 tot 21.00u.

Vertrouwenspersoon
Aankomende maand gaat de
vertrouwenspersoon, Karlijn van der Ham, op
klassenbezoek in groep 4 t/m 8. Zij maakt haar
(vertrouwens)taak duidelijk aan de kinderen. Als
een kind met kleine of grote problemen zit en
deze liever niet met de eigen leerkracht bespreekt,
is er de mogelijkheid om dat met (juf) Karlijn te
bespreken. Aan de kinderen wordt verteld dat dit
ook schriftelijk kan in de zogenaamde “oplosbus”.
Deze brievenbus staat bij de techniektorens. Zij
kunnen daar (indien nodig) een probleem(pje) in
doen, maar de bedoeling is dat er een oplossing
uitkomt. In oktober wordt de
veiligheidsthermometer afgenomen in groep 3
t/m 8. D.m.v. deze test kunnen de leerkrachten
zien hoe de sociale verhoudingen binnen de
groep liggen en indien nodig, actie ondernemen.
U ziet dat het gevoel van veiligheid hoog in het
vaandel staat op onze school. Ook u, als ouder,
kunt bij de vertrouwenspersoon terecht, maar
natuurlijk is de eerste stap altijd contact zoeken
met de eigen leerkracht van uw kind. Zie ook
schoolgids: klachtenregeling.

Schoolfruit
Ook dit schooljaar proberen we weer in
aanmerking te komen voor levering van gratis
schoolfruit. De inschrijving
daarvoor is nog niet gestart.
We houden u op de hoogte.

Fruitdagen
Een gezonde leefstijl is
belangrijk! Om dit te
stimuleren nemen alle
kinderen op woensdag,
donderdag en vrijdag fuit mee
als tussendoortje.

Schoolmelk
Wilt u voor uw kind(eren) een abonnement voor
schoolmelk afsluiten? U vindt alle informatie op:
www.schoolmelk.nl

Informatieavond
Om u te informeren over de algemene en
inhoudelijke zaken in de groep(en) van uw
kind(eren) houden wij een informatieavond.
De informatieavonden staan als volgt gepland:
Maandag 4/9
Groep 4 en 5a 18.30u-19.00u
Groep 5b en 6 19.15u-19.45u
Dinsdag 5/9
Groep 1 en 2 18.30u-19.00u
Groep 3 19.00u-19.30u
Groep 7 en 8 18.30u-19.00u
Mocht u verhinderd zijn, wilt u dat doorgeven
aan de leerkracht van uw kind, zodat we weten
op hoeveel ouders we kunnen rekenen. Alvast
bedankt. Wij zorgen dat
de koffie klaar staat!

Nieuws uit de
AC
Inmiddels zijn we alweer enkele weken terug op
school en in het ritme.
Zoals te lezen in deze nieuwsbrief starten we
aankomende week al met de eerste activiteit; het
Goede Doel, de CliniClowns.
Omdat er dit jaar nog heel veel meer leuke
activiteiten in de planning staan, ontvangen
jullie aankomende week van ons weer een
hulpouderlijst. Wij ontvangen de ingevulde
lijsten graag uiterlijk 22 september van iedereen
terug! Het gaat hierbij om diverse activiteiten,
zowel overdag als in de avonduren. Wij rekenen
op uw medewerking!
Wij kijken uit naar een actief en gezellig
schooljaar!
Groet,
De activiteiten-commissie

Nieuws uit groep 1-2a
Thema kleding
Vanaf maandag 5 september starten wij met het
thema kleding. Naast de verschillende reken-,
taal- en knutselactiviteiten, gaan we het hebben
over verschillende soorten kleding. De kinderen
hebben niet altijd hetzelfde aan, bij koud weer
horen bijvoorbeeld lekkere warme kleren en bij
warm weer kleren met korte mouwen. Kinderen
hebben regelmatig nieuwe kleren nodig omdat
de oude te klein zijn geworden. Kinderen spelen

ook graag met allerlei verkleedkleren. Als
kinderen thuis nog spullen over dit thema hebben,
mogen ze deze meenemen voor op onze
thematafel.
Letter van de week
4 tot 8 sept.: f
11 tot 15 sept.: t
18 tot 22 sept: i
25 sept tot 29 sept: k
Het is fijn als u deze letters thuis met uw kind
oefent.
Hulpouders gevraagd
Wij zouden het erg fijn vinden als er ouders zijn
die ons willen helpen met de computers op de
woensdag - en donderdagochtend van 8.30 uur
tot 9.00 uur en woensdag van 8.30 uur tot 9.30
uur. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van
groep 1-2-3. Alvast hartelijk dank.

Nieuws uit groep 2b-3
Thema kleding
Vanaf maandag 5 september starten wij met het
thema kleding. Naast de verschillende reken-, taalen knutselactiviteiten, gaan we het hebben over
verschillende soorten kleding. De kinderen
hebben niet altijd hetzelfde aan, bij koud weer
horen bijvoorbeeld lekkere warme kleren en bij
warm weer kleren met korte mouwen. Kinderen
hebben regelmatig nieuwe kleren nodig omdat de
oude te klein zijn geworden. Kinderen spelen ook
graag met allerlei verkleedkleren. Als kinderen
thuis nog spullen over dit thema hebben, mogen
ze deze meenemen voor op onze thematafel.
Letter van de week
4 tot 8 sept.: f
11 tot 15 sept.: t
18 tot 22 sept: i
25 sept tot 29 sept: k
Het is fijn als u deze letters thuis met uw kind
oefent.
Groep 3 is net begonnen met het leren lezen. In
kern 1 komen de volgende woorden aan bod. Ik,
maan, roos, vis, is, aan, sok , pen, en.
Hulpouders gevraagd
Wij zouden het erg fijn vinden als er ouders zijn
die ons willen helpen met de computers op de
dinsdag- en donderdagochtend van 8.30 uur tot
9.00 uur en woensdag van 8.30 uur tot 9.30 uur.
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van groep 12-3. Alvast hartelijk dank.
Behangrollen en glazen potjes.
Wie behangrollen en lege potjes over heeft en ze
niet meer gebruikt, kan ze bij groep 2b-3
inleveren. Wij zijn daar erg blij mee.

Nieuws uit groep 4-5a
De provincies van Nederland
Groep 4 leert komend schooljaar de provincies
van Nederland en de hoofdsteden. Wij zijn
begonnen met de provincie Utrecht. De
kinderen hebben informatie gekregen over
kasteel Rhijnestein en een mooie tekening
gemaakt van het kasteel. Binnenkort gaan wij
verder met de provincie Gelderland. Hierbij gaan
wij in op de fruitteelt en verschillende soorten
landbouw.
Huiswerk
Het huiswerk in groep 5 krijgen de kinderen per
periode mee samen met de huiswerkplanner. In
deze planner staat precies wat, wanneer af moet
zijn. Meer informatie vindt u in de begeleidende
brief in het huiswerkmapje. Deze zal in de derde
week aan de kinderen uitgedeeld worden.
Wereldoriëntatie
Groep 5 heeft op woensdag bij meester Loek
Meander (aardrijkskunde). De kinderen werken
aan het thema ‘Onderweg’.

Nieuws uit groep 5-6
De start is weer gemaakt. Het was voor
sommige kinderen (en de juffen) best even
wennen om vanuit de ‘vakantiestand’ weer hard
aan het werk te gaan. Wij hebben in ieder geval
weer zin om er een gezellig en leerzaam jaar van
te maken.
De informatieavond voor groep 5b-6 is op
maandag 4 september van 19.15u-19.45u.
Huiswerk
Het huiswerk in groep 5/6 krijgen de kinderen
per periode mee samen met de
huiswerkplanner. In deze planner staat precies
wat, wanneer af moet zijn.
Meer informatie vindt u in de begeleidende brief
in het huiswerkmapje. Deze zal in de derde week
aan de kinderen uitgedeeld worden.
Wereldoriëntatie
We starten in beide groepen met Meander
(aardrijkskunde), in groep 6 is het thema “Water”
en in groep 5 is het thema “Onderweg”

Nieuws uit groep 7-8
Aardrijkskunde
Zowel groep 7 als groep zijn binnen
wereldoriëntatie begonnen met Meander
hoofdstuk 1. In groep 8 gaat het thema over
Tropische regenwouden en het werelddeel ZuidAmerika. In groep 7 gaat het vooral over
infrastructuur en binnen topografie behandelen
we West Europa.

Maandtaak
In september start groep 7 met de eerste
maandtaak. Dit is zelfstandig werk wat voor een
volledig maand is samengesteld. Vooraf gaan we
samen een planning maken hoe dit aan te pakken.
Zo zullen we per maand kijken hoe dit te plannen.
Huiswerk

In september krijgen de kinderen voor het eerst
een inlevermoment voor hun huiswerk. Hiervoor
gaan we Google Classroom gebruiken. Dit is
online en zeer eenvoudig in gebruik. Er zitten veel
voordelen aan het
gebruik hiervan,
maar natuurlijk zal
het in het begin
wennen zijn voor
veel kinderen.
Hierover zal ik u op
de informatieavond
meer vertellen.
Het leerwerk wordt op papier meegeven en
daarop zal staan vermeld wanneer de toets zal
zijn. Dit geldt voor de vakken: Taal
(woordenschat), aardrijkskunde, geschiedenis,
natuur, Engels en verkeer.
Voorlopig adviesgesprek
Op dinsdag 19 september zijn de voorlopig
adviesgesprekken voor groep 8. De gesprekken
zijn zowel ’s middags (15.00 – 17.00) als ’s avonds
(18.00 – 21.00). Stuur uw voorkeur maar per mail.
Dan probeer ik hier zoveel mogelijk rekening mee
te houden.

