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Trefwoord  
Week 4 t/m 6 (25 januari t/m 12 februari): Angst en vertrouwen  
Inhoud: Angst en vertrouwen; angst overwinnen; houvast zoeken en bieden. 
Bijbel: De honderdman (Lucas 7, 1-10); genezing van een bezetene (Lucas 8, 26-39); het mosterdzaadje (Lucas 17, 35-36). 

In dit thema ontdekken kinderen dat vertrouwen in jezelf en in anderen kan groeien. En dat je daar zelf iets 
in kunt doen. In de Bijbelverhalen krijgen kinderen voorbeelden van angst en vertrouwen. Jezus die een 
storm tot bedaren brengt. Jezus die iemand die door zijn angsten bezeten is, geneest. In een ander 
verhaal spoort Jezus zijn leerlingen aan niet zo bezorgd te zijn om hun eten en kleding. Kijk naar de 
vogels en de bloemen, zij maken zich niet druk, vinden voedsel en zijn mooi gekleed.  
Deze verhalen gaan over mensen zoals u en mij. Nu eens doodsbang, dan weer moedig en vol 
vertrouwen. Het leven kent nu eenmaal veel onzekerheid. In de verhalen ontdekken kinderen dat 
onzekerheid en angst niet alles hoeven te bepalen. Als je de angst los kunt laten, krijg je oog voor waar   

                  het werkelijk om gaat.  

  
Week 7 t/m 10 (15 februari t/m 11 maart): Van kwaad tot erger 
Inhoud: Omgaan met ruzies en tegenstellingen; geweldspiraal en conflict beperken. 
Bijbel: Ene wang, andere wang (Matteüs 5, 38-48); Zacheüs (Lucas 19, 1-10); de overspelige vrouw (Johannes 8, 1-11). 
 
Doppenactie 

De eerste ton was 20 kilo. De tweede ton was 8.5 kilo. De derde ton was 12 kilo. De 
vierde ton was 11 kilo. Het gaat dus fantastisch. LET OP! Wilt u de doppen schoon 
inleveren? I.v.m. de pinda allergie op school mogen er geen deksels van de 
pindakaas en hazelnootpasta potten ingeleverd worden.  
 
Ouderavond maandag 1 febr. 

U bent van harte welkom op de jaarlijkse ouderavond georganiseerd door de 
activiteitenraad. Tijdens deze avond krijgt u informatie over MRT/gym en 
Sociale Media/tips voor opvoeders. De avond begint om 19.30 en duurt tot 
uiterlijk 20.45 uur. De koffie staat klaar om 19.15 uur.  
Tot ziens op maandag 1 febr.!  

 
Ouderportal ParnasSys 

Na de toetsweken en de 10-minutengesprekken wordt ouderportaal weer opengezet zodat u de toetsresultaen weer kan 
inzien. 
 
Oproep nieuwe leden Activiteitenraad 

De activiteitenraad is op zoek naar enthousiaste en ondernemende ouders die een actieve rol binnen Toermalijn willen en 
kunnen vervullen door zitting te nemen in de activiteitenraad.  
 
Wat doet de activiteitenraad 

 Samen en in goed overleg met het schoolteam allerlei activiteiten organiseren en indien nodig,  
verdere hulp verleent bij diverse werkzaamheden.  

 Het houden van geldinzamelingsacties voor bijvoorbeeld buitenspeelgoed, het plein e.d.  

 Eenmaal per jaar wordt er door de AR in overleg met de directie, een algemene ouderavond  
georganiseerd.  

Vergaderingen 
Vergaderingen vinden plaats 1 x per 5 weken. 

 Tijdens de vergadering van de activiteitenraad, die wordt bijgewoond door tenminste één teamlid, worden activiteiten 

aangaande de school besproken. 

Voor meer informatie kunt u school bellen, tel. 658066 (Petra v.d. Zwaag, adm.) Ook kunt u zich hier opgeven. 
 
Personeel 

Juf Amanda en haar man hebben een tweeling gekregen. We feliciteren de trotse ouders en 
wensen hun heel veel geluk.  
 

 0591- 65 80 66 
Website: www.toermalijn-sbo.nl  

Februari 

01  Algemene Ouderavond 

05 t/m 08  Carnavalsweekend vrij 

25  10 minutengesprekken  

26  Rapporten mee 

27  febr. t/m 06 mrt. VOORJAARSVAKANTIE 

Maart 

08  Luizencontrole 

24  Paasviering, 12.30 uur vrij  

25  t/m 29 Goede vrijdag, Pasen en dins. vrij 

 

http://www.toermalijn-sbo.nl/


Algemeen  

- Nieuws uit de natuur: de Buitendienst  http://www.nieuwsuitdenatuur.nl/ 
- De Vreedzame school: www.devreedzameschool.nl 

 
1/2 Juf Melissa en juf Dionne 

De feestdagen zijn weer voorbij en de winter heeft nu echt 
zijn intrede gedaan. Wij gaan aan de hand van het thema  
“Kikker in de kou” hier  volop over werken. We beginnen 
met het maken van de hoofdpersonen uit dit verhaal. Alle 
kinderen hebben hierin een eigen taak gekregen. Ook 
maken wij op de deur van ons lokaal een vogelhuisje  met 
vogels. Binnen dit thema gaan we ook nog vogelvoer 
maken voor de vogels buiten.  
Zoals bekend is onze juf 
Amanda bevallen van twee 
prachtige  jongentjes Jens en 
Hesse. Ook voor de baby’s gaan 
we nog wat leuks maken. 
Verder hebben wij een paar 
nieuwe hoeken gekregen in de 
klas, waaronder een computer 
hoek en een schilderhoek. Hier 
zijn we heel blij mee. Er worden al volop prachtige 
schilderijen gemaakt.  

3 Juf Woudy en juf Patricia 

Na de kerstvakantie kwamen we de 
eerste maandag uitgerust en 
goedgehumeurd weer op school. We 
vertelden elkaar over alles wat we 
beleefd hadden. 
De dagen daarna was opeens de 
school gesloten vanwege de ijzel. 
Voor veel kinderen best lastig, vrij zijn 

terwijl je erop rekende om naar school te gaan. 
De week erna konden we echt weer beginnen. We leerden 
de woorden tak en hut, met de letters a en u en zijn nu 
bezig met het afronden van Kern 4.We zijn met rekenen 
druk bezig met splitsen en oefenen de bussommen met de 
+ en de - ( erbij en eraf). Ook hadden we toetsweek, soms 
moeilijk, soms 
makkelijk. 
Iedereen vond het 
leuk om er mee 
bezig te zijn.  
We hebben 
geknutseld over 
de winter. Sneeuw, sneeuwvlokken, sneeuwpoppen en 
pinguins. Ook buiten konden we lekker glijden en met de 
sneeuw spelen. 
Helaas zijn er veel kinderen ziek geweest. Gelukkig was 
de afgelopen week voor het eerst dit jaar iedereen weer 
beter. Alleen was nu juf Shirley ziek. 
Vorige week was het de Nationale Voorleesdag. Er 
kwamen op onze school mannen van het Valerius-koor 
voorlezen. De meneer die ons heeft voorgelezen kwam in 
zijn deftige koor-kostuum, en heeft ons naast het 
voorlezen ook nog een heleboel verteld.  
Januari is in onze klas, na alle 
december feesten, ook nog een 
beetje een feestmaand. We vierden 
de afgelopen weken een paar 
verjaardagen.  
Bryan, Lucas en Aron werden weer 
een jaartje ouder. Komend 
weekend is Danny jarig. We wensen hem een fijne 
verjaardag. 
De grootste verrassing  hadden we deze week. 

Donderdag is Sara geboren, het zusje van 
Lucas.  Lucas is natuurlijk eerst even naar het 
ziekenhuis geweest om haar te bekijken, 
voordat hij naar school kwam. Zo kon hij ons 

direct van alles vertellen. Wij wensen Lucas en zijn gezin 
heel veel geluk met haar.  

 
4 Juf Janette 

De eerste nieuwsbrief van 2016.  
De eerste schoolweek was een hele rare week. We 
begonnen maandag vol goede moed om vervolgens 
dinsdag, woensdag en donderdag vrij te zijn. Dan is het 
best raar om op vrijdag weer naar 
school te gaan. Gelukkig was dat een 
fijne dag. Waar we ook blij van 
worden is dat Jayden bij ons in de 
klas zit. Welkom, we hopen op een 
fijne tijd samen!  
Alle toetsen zijn weer  gemaakt. Dat was best veel en 
soms best moeilijk maar het is uiteindelijk allemaal gelukt! 
Naast het toetsen was er ook ruimte voor een stukje 
ontspanning. Even iets anders…..  

In het 
kader van 
“als ik juf 
of meester 
zou zijn”, 
hebben 
Lisa, 
Riccardo 
en Jesse 
een 
lekkere 

pizza gemaakt. Het smaakte heerlijk! 
Nu gaan we onder begeleiding van Evander en Ryan nog 
naar het bos. 
Woensdag 20 januari kwam er een “deftige” meneer bij 
ons in de klas. Deze meneer ging voor ons een 
prentenboek voorlezen. Dat vonden we erg leuk.  

Het thema van de vreedzame 
school waaraan we gewerkt 
hebben is “oor hebben voor 
elkaar”.  
We hebben geleerd:  
- hoe snel we een 
misverstand kunnen hebben 

en wat je dan kunt doen om het op te lossen;  
- om naar elkaar te kijken en te luisteren; 
- dat we allemaal een andere mening hebben en dat dat 
oké is.  
We merken dat dit ook steeds beter gaat in de klas, fijn! 

5  Meester Ronny en juf Romy 

Na de Kerstvakantie begonnen we met een aantal dagen 
code rood. Het was wel lekker om nog een paar dagen 
extra vrij te hebben. In de tweede week van het nieuwe 
jaar zijn we begonnen met de toetsen van Cito. Zo worden 
er toetsen voor rekenen, lezen, woordenschat, begrijpend 
luisteren en spelling afgenomen. 
Alle kinderen maken een toets die 
per vakgebied bij ze past. Mocht 
een toets te gemakkelijk zijn en 
hierop een A gescoord wordt, mag 
je een toets hoger proberen te 
maken . Andersom, als een toets 
te moeilijk is geweest, en een E gescoord wordt, mag  je 
een toets lager doen.  

 en Ralfi gaan over de 
potvissen die zijn aangespoeld op het strand van Texel en 
deze week gaat het over de negende planeet die 
“misschien” is ontdekt. 
De komende periode zullen we in ons rekenwerk veel 
aandacht besteden aan sommen over een tiental en de 
tafel van 2,5 en 10. We merken dat dit lastige onderdelen 
zijn en meer tijd vraagt. 
Ook gaan we in deze tweede helft van het schooljaar onze 

          

http://www.nieuwsuitdenatuur.nl/
http://www.devreedzameschool.nl/


 houden. Voordat we dit gaan doen 
leren we eerst hoe je dit moet doen en denken we alvast 
na over een onderwerp.  
De lessen Vreedzame school zullen de komende tijd in het 
teken staan van “oor hebben voor elkaar”. We leren hoe je 
naar iemand moet luisteren, dat we elkaar hierbij 
aankijken en dat we elkaar uit laten praten. Ook leren we 
welke vragen we moeten stellen om meer over iets te 
weten te komen. 
 
6 Juf Annemiek en juf Dionne 

Een raar, maar ook leuk begin van het nieuwe jaar. 

Zomaar een aantal dagen vrij vanwege de ijzel. Dat was 
natuurlijk erg leuk! Er hebben zelfs een paar kinderen op 
de straat kunnen schaatsen. Een leuke beleving! 
Na deze week begon de toetsweek direct. Er moesten 
veel toetsen worden 
gemaakt. Iedereen 
heeft goed zijn of 
haar best gedaan. 
Knap hoor! Deze 
week zijn de laatste 
toetsen gemaakt, 
zodat we volgende 
week weer met ons 
normale werk 
kunnen beginnen.  
Met rekenen werken we allemaal op ons eigen niveau aan 
de tafels. Het blijft erg belangrijk om deze goed te 
oefenen, want je moet ze uit je hoofd kunnen! Het is 
daarom ook goed om thuis te oefenen. Dit kan op 
verschillende websites. De kinderen weten wel welke.  
We gaan een aantal dingen herhalen met spelling, zodat 
de regels weer opgefrist worden.  
Natuurlijk hebben we niet alleen met ons hoofd gewerkt, 
maar ook met onze handen. Zo heeft iedereen een leuke 
sneeuwpop getekend en heeft iedereen een pinguïn 
gemaakt.  

 
 
Op vrijdagmiddag hebben we altijd muziek op het 
programma staan. We hebben het lied ‘IJskoud’ geleerd. 
Daarbij mochten we ook instrumenten gebruiken. Zingen 
én instrumenten bespelen is nog best lastig! Ook hebben 
we in canon gezongen. Dat was in het begin even moeilijk, 
maar het is ons uiteindelijk gelukt om een paar keer het 
lied door elkaar te zingen. Heel erg knap! We zullen dit 
wat vaker gaan oefenen, zodat het ons steeds beter gaat 
lukken.  
Voor nu een fijn weekend!  
                                      
6/7     Juf Belinda en juf Mirjam  

Nadat het de eerste week erg slecht weer 
was en we niet naar school konden, zijn we 
al snel weer begonnen met de toetsen.  
Het is altijd spannend om te zien wat we 
nog weten na een tijdje vakantie. Nu, aan 
het eind van het toetsen, is al goed duidelijk 
dat er veel is bijgeleerd,  de afgelopen 

maanden. 
Veel leerlingen zijn goed vooruit gegaan. Ook het AVI 
lezen ziet er heel goed uit. We zijn trots op elkaar in de 
klas.  
Vanaf maandag 25 januari is Arjan in onze groep 
gekomen. Er zitten nu 8 leerlingen in groep 6 en 6 
leerlingen in groep 7. We wensen hem een goede tijd op 
Toermalijn. 

 
Levi was deze 18 januari jarig, we kregen een heerlijke 
traktatie. 
Deze maand zijn we begonnen met het slopen en 
sleutelen aan oude elektrische apparaten en kapotte 
boormachines. Ook hebben we tussen het toetsen door 
extra tijd besteed aan knutselen en verven. 
In plaats van spelling huiswerk is er nu elke week een 
nieuwe woordenlijst op bloon.nl. Dit is huiswerk wat via de 

computer thuis kan worden gemaakt . Juf 
houdt op school de resultaten bij.  
Vanaf volgende week gaan we weer 
gewoon volgens het rooster werken, door 

het toetsen was dit de afgelopen twee weken niet 
mogelijk.  
In februari zijn de rapportbesprekingen waarvoor alle 
ouders een uitnodiging krijgen. Eind februari gaan dan de 
rapporten mee naar huis. 
 
 
6/7  Juf Marjon en juf Irene 

We zijn het nieuwe jaar op een vreemde manier gestart. 
Maandag naar school en daarna vanwege de ijzel zomaar 
3 dagen vrij. Op vrijdag wel weer heen en dat voelde best 
raar. Het was natuurlijk wel erg leuk om op straat te 
schaatsen! 
Jennifer, Maik en Martijn hebben hun spreekbeurt 
gehouden over hun huisdier. Maik en Martijn hebben 
allebei kippen thuis, maar wisten dit op een hele andere 
manier te brengen. Maik had zijn kippen laten zien met 
voer etc, terwijl Martijn er een mooie powerpoint van heeft 
gemaakt. 
Dinsdag 19 januari was Taltitha jarig. Nog van harte 
gefeliciteerd. 
Op woesdag 20 januari was de Nationale voorleesdag. Er 
is een meneer van het mannenkoor Valerius bij ons 
geweest om voor te lezen. We waren erg onder de indruk 
van zijn prachtige smoking. 

 
Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de 
toetsen. Ter ontspanning mochten we tussendoor iets voor 
ons zelf doen. De Kapla is op het moment weer erg 
populair. Er worden wedstrijdjes gehouden wie het 
hoogste gebouw kan maken. 
Denkt u aan de ouderavond van maandag 1 februari? 
De leerlingen zijn vrijdag 5 en maandag 8 februari vrij. 
We wensen iedereen een goed weekend. 

7/8   Juf Anke en juf Romy 

Dit jaar had een hortend en stotend begin. Al glibberend 
en glijdend startten we samen januari. Wel een bijzonder 
begin.  
Na wat extra vrije ijsdagen konden we toch samen aan het 
werk. 
We hebben in januari mooie spreekbeurten gehoord van 



Sebastian over Colombia, Yarick over het 
autoservicebedrijf en Femke over Scouting.  
Nieuwe spreekbeurten 
staan de komende 
maand weer op stapel van 
Iekmara, Anna, Shirley en 
Dennis.  
Tijdens de voorleesdag 
genoten we van prachtige verhalen van de leden van 
Valerius.  
In de klas zijn we  gestart met schaaklessen. We hopen 

aan het einde van dit jaar een 
aardig potje te kunnen schaken.  
Jesper is 10 februari jarig. Hij 
wordt dan 12 jaar.  Alvast een 
fijne verjaardag gewenst. 
Veel kinderen hebben al een 
bezoek gebracht aan scholen voor 

voortgezet onderwijs. Spannend allemaal. 
Daarnaast hebben we ook "ons beste kunnen" laten zien 
bij de Cito-toetsen. Het waren er wel veel. Maar goede 
resultaten waren er ook. 

Dit alles zal er zeker toe bijdragen 
dat een iedere naar de beste 
school voor hem/haar zal gaan. 
De komende maand worden  de 
gesprekken voor de 
ouder(s)/verzorger(s) van de 
schoolverlaters  gehouden.  
Dus genoeg te doen maar wel 
allemaal mooie, bijzondere en 
belangrijke dingen. 
In het volgende blok van de 

lessen van "De Vreedzame School" zal aandacht besteed 
worden aan: We hebben hart voor elkaar. 
 
7/8  Juf Margreet  

De eerste maand van het jaar 2016 is alweer bijna voorbij! 
Maar van groep 7/8 
blauw allemaal 
alsnog een héél 
gezond en gelukkig 
2016 gewenst.  
Dat kan nog in 
januari!We hadden 
een bijzonder begin 
van het nieuwe jaar: 
ijzel, wie had dat gedacht! 
Maar na deze dagen zijn we met ons dagelijks werk 
begonnen op school. 
En deze weken hebben de Cito-toetsen centraal gestaan. 
Voor spelling, rekenen, begrijpend lezen en woordenschat 
hebben we allemaal onze toetsen gemaakt. En meer dan 
één toets. We mochten door tot niveau-C. Dat komt omdat 
we schoolverlaters zijn. 
En we zijn best tevreden  
met hoe we het doen! 
Op 22 januari is Han jarig 
geweest. Han nog gefeliciteerd 
met je verjaardag. 
Vorige week heeft Marijn een  
operatie ondergaan. 
We hebben Marijn een leuk boekje  
gestuurd, met de duim van facebook als pagina  
waarin we hem het allerbeste wensten. 
Gelukkig is Marijn weer herstellende en doet hij ook weer 
mee met ons in de groep. 
Met aardrijkskunde hebben we een rivierenlandschap 
gemaakt van waardeloos materiaal, zoals WC-rolletjes, 
lege doosjes, eierdozen etc. Het ziet er mooi uit. 
Marijn en Chris hebben een mooie sluis/fabiek aan de 
kade gebouwd. 
Jordy heeft een windmolen gebouwd. 
En Leila, Anouk en Kristina hebben boten voor de 
binnenvaart gemaakt.  
Iedereen heeft zo zijn ding erin gedaan. 

Ook hebben we mooie verfwerkstukken gemaakt. 
Fijn om iedereen zo enthousiast bezig te zien.  

 

 

       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


