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Trefwoord  

Sterrenregen (week 50 en 51) 

Inhoud: Mensen in het licht zetten, onrecht aan het 
licht brengen.  
Bijbel: De geboorte van Jezus (Matteüs 1 en 2). 
 
Bij wie hoor je? (week 1 t/m 3) 

Inhoud: Deel uitmaken van een gezin, klas, groep, 
godsdienst, land. Buitensluiten en uitnodigen. De 
groep volgen en jezelf blijven.  

Bijbel: Opdracht van Jezus in de tempel; Twaalfjarige Jezus; Doop in de Jordaan; 
Jezus in de synagoge; Feest bij Levi; Twaalf leerlingen (Lucas 2 t/m 6). 
 
Kerst 

Donderdag 17 december stond bij ons op school helemaal in het 
teken van Kerstmis. De school was prachtig versierd met het groen 
dat we van de fam. Teitsma kregen. Tussen de middag heeft de  
activiteitenraad de lunch verzorgd.  
De afgelopen periode hoorde je wanneer je door de gangen liep 
steeds de liedjes en kwamen we samen m.b.v. de methode “Trefwoord” al echt in 
kerstsfeer.  
Na de middag was de kerstviering in de speelzaal. Aan het einde van de 
schooldag is buiten bij de vuurkorven door de hele school het lied ‘Meer dan een 
verhaal’ gezongen. 
We sluiten dit jaar 2015 af met een tevreden gevoel. Er is weer veel werk verzet 
en we gaan allemaal genieten van een fijne vakantie. Ouders en kinderen wensen 

we bij deze allemaal heel fijne feestdagen toe en we zien de kinderen weer terug op maandag 04 
januari 2016.  
 
Hoe werkt het bij extreem slechte weersomstandigheden 

Met de winterperiode voor de deur, is het goed om weer stil te staan bij hoe we daar op school mee om gaan: 
Voor de vervoerders geldt:  wanneer het KNMI om 06.00 uur weercode oranje of rood afgeeft, rijdt het leerlingvervoer 
niet. De vervoersmaatschappij stelt iedereen die gebruik maakt van het leerlingvervoer persoonlijk op de hoogte. 

Wanneer het leerlingvervoer niet rijdt, zal er op onze school geen les gegeven worden. 
Ouder(s)/verzorger(s) die hun kind(eren) zelf naar school brengen, brengen wij via hun mailadres dat bij de school 
bekend is en via de website op de hoogte, uiterlijk rond de klok van 07.00 uur. 

De school is altijd open op de dagen dat er als gevolg van slecht weer geen les gegeven wordt. Leerlingen die door bijzondere 
omstandigheden toch naar school komen, zullen opgevangen worden maar krijgen geen les. 
Advies aan alle ouder(s)/verzorger(s): 

Mochten de weersvoorspellingen aanleiding geven tot onzekerheid, u kunt zelf alvast checken op: www.knmi.nl > 
waarschuwingen. 
 
Fotogeld 

Een aantal kinderen heeft de foto’s nog niet betaald. Wilt u zo snel mogelijk het geld of de foto’s meegeven 
naar school? Graag inleveren op de administratie. 
 
Doppenactie 

De eerste ton was 20 kilo. De tweede ton is was 8.5 kilo. Het gaat dus fantastisch. We verzamelen alleen 
plastic doppen en geen medicijn verpakkingen of bierdopjes. 

 

FITKIDS IN EMMEN 

In samenwerking met de fysiotherapiepraktijk EM FYSIO, bieden we in de komende periode (1 jaar) een bijzonder bewegings-
/sportprogramma aan voor kinderen van het basisonderwijs. Dit zal gebeuren in overleg met onze vakleerkracht lichamelijke 
opvoeding, Jannes Hilberts.  
Wat is de bedoeling van dit bewegingsprogramma FITKIDS op Toermalijn? 
Voor dit programma komen kinderen/leerlingen in aanmerking die op een of andere wijze niet in staat zijn deel te nemen aan 
de sportcultuur bij een sportvereniging in de buurt. Door een motorische beperking of een andere onmogelijkheid kan het zijn 
dat een kind hier niet aan kan deelnemen. Bij FITKIDS zullen de kinderen ontdekken dat het bewegen na schooltijd zeer leuk 
kan zijn en dat er voor hen ook mogelijkheden zijn. 

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

December 

18  12.30 uur Start kerstvakantie 

19 dec. t/m 03  jan. KERSTVAKANTIE 

 

Januari 

05  Luizencontrole 

11  Start toetsweken 

 
Meer dan een verhaal 
 
Refrein: 
Het kerstverhaal is voor ons allemaal 
een geschenk uit de hemel 
een verhaal dat nooit slijt. 
Het kerstverhaal is voor ons allemaal, 
een geschenk voor de nieuwe tijd. 
 
Het is meer dan een verhaal van lang geleden. 
Het vertelt over een ster die bracht de wijzen van heel ver 
Een ster die wegen wijst naar vrede. 
 
Refrein 
 
Het is meer dan een verhaal van lang geleden 
Het vertelt over een kind met wie een nieuwe tijd begint 
Een tijd van hoop geloof en vrede. 
 
Refrein 
 
Het is meer dan een verhaal van lang geleden 
Het vertelt ons ook misschien hoe wij de toekomst mogen zien 
Een tijd van vrijheid en van vrede. 
 
Refrein 

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


Afhankelijk van wensen en mogelijkheden van het kind, zullen wij een passend programma aanbieden dat wordt vergoed door 
de zorgverzekering!  

Op deze wijze is FITKIDS voor iedereen toegankelijk en krijgt iedereen eerlijke kans om te bewegen. De groepen zullen zo 
worden samengesteld dat elk kind op zijn/haar eigen niveau hieraan kan deelnemen. 
Voor de dagen en tijden van het FITKIDS-uur, wordt er ook gekeken naar de wensen en behoeften van het kind en de ouders. 
In januari/februari 2016 zullen er tijdens de gymlessen, een aantal introductielessen (proeflessen) worden gegeven waarin de 
werkwijze zal worden uitgelegd. In januari zullen we u hierover meer vertellen. Mochten er nog 
vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met: Rowen Gudden  06-31228880 (fitkids@emfysio.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 

Sinterklaas heeft op 4 december een bezoek aan onze 
klas gebracht. Gelukkig heeft hij onze mooie liedjes 
gehoord en cadeautjes voor ons meegenomen. We zijn 
allemaal verwend met een mooie 
kleurdoos en klei. Ook hebben we 
als groep een cadeau gekregen. Dit 
is een boek met magneetplaatjes 
waarmee wij auto’s kunnen 
bouwen.  
Nu Sinterklaas weer naar Spanje is 
gevaren  hebben wij de kerstboom 
verwelkomd in onze klas. Natuurlijk hebben wij weer 
mooie knutselwerkjes  gemaakt over het thema kerst. Ook 
moeten wij goed oefenen op de kerstliedjes die wij vrijdag 
18 december met de hele 
school gaan zingen. Op die 
dag vieren wij ’s Ochtens 
samen kerstfeest en zijn wij 
’s middags vrij. Via deze 
nieuwsbrief willen wij 
iedereen prettige  
kerstdagen en een gelukkig 
nieuw jaar wensen. 

3 Juf Woudy en juf Patricia 

Wat hebben we een gezellige weken achter de rug. 
We begonnen deze maand natuurlijk nog met Sinterklaas, 
die gelukkig ook dit jaar weer onze school bezocht. 
Het was een gezellige, beetje spannende ochtend. 
Sinterklaas was weer goed op de hoogte over onze klas 
en de dingen die we doen. We kregen allemaal een 
prachtig cadeau en zelfs een cadeau voor onze hele 
groep.  
Nadat we Sinterklaas 
hadden uitgezwaaid konden 
we eigenlijk direct beginnen 
met Kerst. 
Iedere ochtend steken we 
onze advenstkaarsen aan, 
luisteren we naar de 
verhalen rondom het thema 
"Sterrenregen". We hebben het over het verhaal van "De 
ster die niet kan stralen" en horen verhalen over de wijze 
mannen die een ster hebben gezien. De ster vertelt dat 
Jezus geboren is. 
We hebben sterren 
geknutseld, klokken en 
kerstballen. Ook maakten we 
onder begeleiding van 
leerlingen van het Groen 
Lyceum prachtige 
kerstbakjes. 
We hebben veel prachtige 
liederen geleerd die we tijdens de kerstviering hebben 
gezongen met alle andere groepen.  
De activiteitenraad had gezocht voor een heerlijke lunch 
zodat we gezellig samen konden eten. 
Afgelopen maandag leerden we het laatste woord voor de 
kerstvakantie, bos. We kennen inmiddels al 21 letters, 
superknap! 

 
Het zou fijn zijn als iedereen ook in de kerstvakantie zo nu 
en dan even het lezen oefent.  
Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar! 
 
4 Juf Janette 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2015! Wat hebben 
we deze laatste maand allemaal met elkaar gedaan? 
We hebben  de verjaardag van 
Dylan gevierd.  
We hebben woorden gemaakt 
met de –nk en –ch (t). We zijn 
aan het tellen tot 100 ( en weer 
terug maar dat is nog lastig). 
Ook zijn we aan het oefenen 
met het goed schrijven van de 
getallen. Dylan kon heel mooi 
laten zien dat kapla ook te 
maken heeft met rekenen ( inzicht). Hij heeft een heel 
mooi bouwwerk gemaakt.  
Op 15 november kwam Sinterklaas in het land en vanaf 
die tijd zijn we bezig geweest met het maken van een 
schoentje, een pietje en een mijter. En op 4 december 
kwam Sinterklaas met zijn pieten eindelijk bij ons in de 
klas. Mans, Marissa, Danique, Marnick en Damien hebben 
een stukje van een gedicht voorgelezen. Superknap 
gedaan kinderen! We hebben een leuke ochtend gehad! 
Na Sinterklaas kwam al heel snel de kerstsfeer in de klas. 
Samen met leerlingen van het Groene Lyceum hebben we 
kerstbakjes gemaakt. En ik kan wel zeggen……..wij zijn 
trots op ons werk!! 

 

We hebben gisteren de kerstviering gehad in de gymzaal. 
Daar hebben we geluisterd naar het kerstverhaal en 
hebben we met de hele school 3 liedjes gezongen. Dat 
was heel fijn! 
Juf Janette gaat altijd met de klas kniepertjes bakken en 
ook dit jaar hebben we dat gedaan. Helaas was er niets 
over……………………….voordat we het wisten was onze 
mond vol………..en de kniepertjes op!!  
We wensen iedereen hele fijne dagen toe en alle goeds 
voor 2016! Geniet van de vakantie. 
 
5  Meester Ronny en juf Romy 

Feest, feest en nog eens feest. Een leuke, maar ook 
drukke tijd voor iedereen. Het sinterklaasfeest zijn we ’s 
morgens begonnen met het opwachten van de 
goedheiligman en zijn pieten, die onze school gelukkig niet 
waren vergeten. In de klas werd de terechte opmerking 

          

mailto:fitkids@emfysio.nl
http://www.nieuwsuitdenatuur.nl/
http://www.devreedzameschool.nl/


gemaakt hoe sinterklaas nou al die cadeautjes in de auto 
van meester Jannes moest vervoeren. Ook hadden de 
kinderen helemaal geen cadeautjes gezien. In de klas 
bleek dat de cadeautjes er al waren, in twee grote zakken. 
Ook lag er een brief waar op stond dat we de 
hunebedsteen moesten gaan zoeken. En ja hoor, zo 
kwamen we bij de cadeautjes…gelukkig. 
Na het uitzwaaien van de sint en zijn pieten zijn we 
begonnen te werken rondom 
kerst. Samen, warm en 
gezellig zijn woorden die  
echt bij deze tijd oren. We 
hebben erover gezongen, 
geknutseld, gelezen etc. 
Naast de kerstboom, het 
eten, de lichtjes en de viering  
hebben we gelezen, 
geluisterd en gekeken naar het kerstverhaal uit de bijbel, 
het verhaal van de geboorte van Jezus dat ieder jaar weer 
veel indruk maakt. In de klas hebben we de kerstviering 
gevierd door lekker met elkaar te eten en een 
gezamenlijke viering te vieren in de gymzaal.  
Ook zijn we verder gegaan met ons werk uit de methodes. 
Zo gaat Nieuwsbegrip over Serieus Request, rekenen we 
met de tafelsommen en gaan we langzaam naar de 
sommen tot 100 en zijn we in spelling bezig met de regels 
s en z en volgt nu de herhaling van alle regels die we dit 
jaar hebben gehad. In januari staan de Citotoetsen op het 
programma. 
Wij wensen iedereen een welverdiende, samen, warm en 
gezellige vakantie toe en wees voorzichtig met vuurwerk! 
Tot na de vakantie! 
 
6 Juf Annemiek en juf Dionne 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2015. Eerst nog 
even een korte terugblik op het Sinterklaasfeest.  De 
pieten kwamen, nadat ze eerst een paar keer langs zijn 
gereden, met auto aan op school. Helaas wel zonder 
Sinterklaas. De pieten waren hem vergeten. Gelukkig 
heeft de Sint onze school wel weten te vinden. Wij  
hebben een gezellige ochtend gehad met veel leuke 
cadeautjes en pepernoten. Sinterklaas kwam nog heel 
even langs in de klas, wat iedereen erg leuk vond! Een 
paar kinderen heeft hem zelfs nog een cadeautje 
gegeven. Dat werd gewaardeerd! 

Inmiddels is de klas omgetoverd in de kerstsfeer. De 
kerstboom staat in de klas en de kinderen hebben mooie 
dingen geknutseld, zoals sterren, huisjes en kerstkransen. 
Donderdagmiddag 10 december hebben we kerstbakjes 
gemaakt. Twee scholieren van het Groene Lyceum 
hebben ons geholpen. Er zijn mooie kerstbakjes gemaakt! 

    
Tussen de leuke activiteiten door moet er natuurlijk ook 
gewerkt worden. Zo stond de rekentoets op het 
programma. Deze was best lastig. Daarom gaan we extra 
oefenen met het uitrekenen van plus- en minsommen op 

de getallenlijn, met de analoge tijd (hele en halve uren en 
kwartieren,  de digitale tijd (hele en halve uren) en de 
tafels van 2, 3, 4, 5 en 10.  
Met Leesparade hebben we ook een toets gemaakt. Het 
invullen van woorden in een verhaal was daarbij best nog 
moeilijk. Daarom heeft iedereen nu een eigen boekje op 
zijn of haar niveau, waarin we extra oefenen met dit soort 
opdrachten.  
De laatste twee dagen voor de vakantie stonden in het 
teken van de kerstviering, leuke kerstactiviteiten en ook 
opruimen, zodat we na de vakantie weer fris in het nieuwe 
jaar kunnen beginnen.  We wensen Jasmijn zaterdag een 
fijne verjaardag toe evenals Rowan en Chantal die ook in 
de vakantie jarig zijn. Voor iedereen fijne en gezellige 
feestdagen toegewenst, geniet van de vakantie en tot in 
2016!  
                                      
6/7     Juf Belinda en juf Mirjam  

Nog een aantal dagen en december is voorbij. De 
warmste dag ooit op 17 december. Dat was te merken. 
Het lijkt nog lang niet op winter, maar we houden goede 
moed. 
Begin deze maand stond in het teken van Sinterklaas. 

Daarna de voorbereidingen op Kerst. Tussendoor nog veel 
spelling, taal en rekenen. Aardrijkskunde over grenzen, 
provincies en hoofdsteden, geschiedenis en natuur. Niet te 
vergeten Engels en verkeer. De lessen van de vreedzame 
school. Trefwoord met alle kerstliedjes. 
 
Elke dag zijn we begonnen met 
tweetallezen. Spelling met veel 
moeilijke woorden eindigend op 
ig, lijk, iteit, heid en tijd. 
Kortom genoeg om even een tijdje 
te laten bezinken. Geen huiswerk 
mee maar gewoon lekker even 
niks. Of……… gaan we toch nog 
even een paar keer hardop lezen 
of een paar tafels of sommen 
maken…………… zodat we de 
nieuwe dingen niet allemaal zijn vergeten in het nieuwe 
jaar. 
In januari gaan we weer aan de slag. Halverwege de 
maand komen de citotoetsen, dan kunnen we laten zien 
wat we hebben bijgeleerd. 
 
Voor nu Levi, Stan, Ivar, Britney, Nathan, Wietse, Tim, 
Justin, Rick, Sven d.V., Sven J., Dylano, en Ivar  
allemaal hele fijne kerstdagen samen met de familie en 
een  
GELUKKIG NIEUWJAAR.                                        
 
6/7  Juf Marjon en juf Irene 

We kijken terug op een heel gezellige Sinterklaas. Voor 
iedereen was er een leuk presentje, zelfs voor alle juffen! 
Daarna hebben we de klas snel versierd in Kerstsfeer. 
Vanuit het Terra college zijn een paar leerlingen 
donderdag 10 december bij ons in de klas geweest om 
ons te helpen met het maken van kerstbakjes. We waren 



blij met hun hulp. De mooie bakjes mochten de leerlingen 
meteen meenemen naar huis, zodat u er thuis lang van 
kan genieten. 
 
Naomi G heeft haar spreekbeurt gehouden over haar 
hond. Het was erg leuk dat haar vader de hond aan ons 
heeft laten zien. 
Kayne heeft regelmatig iets lekkers mee en deelt dat met 
de hele klas. De ene keer kauwgom, de andere keer 
pepermunt. Ook Frederika heeft getrakteerd. Zij had voor 
iedereen een kniepertje en een rolletje. Lekker hoor! 
Juf Boudette was er de hele week. Altijd fijn als er een 
paar extra handen en ogen in de klas zijn. 
We wensen iedereen fijne feestdagen en hopen 
elkaar maandag 4 januari 2016 weer te zien. 
 
7/8   Juf Anke en juf Romy 

Samen hebben we het jaar 2015 goed afgesloten. 
We hebben hard gewerkt, veel geleerd en goed 
samengewerkt. 
Er is ook van alles gebeurd. Sander heeft een lelijk 
ongeluk gehad maar is gelukkig weer goed opgeknapt en 
is weer gewoon iedere dag op school. 
We hebben samen ook op een erg 
leuke manier Sinterklaas gevierd in 
de klas. 
Een paar weken later vierden we 
samen kerst. De klas hadden we 
mooi versierd. Daardoor smaakte 
de kerstmaaltijd ook dubbel zo 
lekker. 
En nu op naar Kerstmis en Nieuw 
Jaar. 
Iedereen kijkt er naar uit maar het 
is ook wel spannend. 
Iedereen gezellige feestdagen 
gewenst en heel veel goeds voor 
2016. 
Maar......................pas allemaal op met vuurwerk. Op 
maandag 4 januari wil ik iedereen graag weer met alle 10 
de vingers verwelkomen. 
Sinan is op 23 december jarig. Hij heeft in de klas al 
getrakteerd. Sinan, een hele fijne verjaardag gewenst. 

7/8  Juf Margreet  

En nu is het alweer bijna kerstvakantie! 
We hebben een prachtige decembermaand gehad. 
We hebben met Sinterklaaslootjes getrokken in onze 
groep en we zijn samen naar Emmen gegaan, begeleid 
door moeders om de cadeautjes te kopen. Toen hebben 
we thuis surprises gemaakt en gedichten en vrijdag 
hadden we feest op school! Geweldig!  

  
 
Veel dank aan iedereen die er zo’n mooi feest van heeft 
weten te maken. Volgend jaar weer! 
 
De voorbereidingen voor kerst waren ook mooi: we 
hebben liedjes geleerd en we hebben de verhalen 
gehoord over de geboorte van Jezus. In de gymzaal 
hebben we een mooi kerstfeest gevierd, samen met alle 
meesters en juffen en alle kinderen van Toermalijn. 
In de klas hebben we genoten van het kerstdiner en een 
leuke dag gemaakt. 
Vandaag viert Jordy zijn verjaardag: gefeliciteerd Jordy! 
Naast alle feestelijkheden hebben we vanzelfsprekend 
flink doorgewerkt aan onze vakken op school. Er zijn 

toetsen afgenomen en die zijn door iedereen goed 
gemaakt, dat is fijn! 
En nu gaan we eerst vakantie vieren: een zalig kerstfeest 
en een gelukkig nieuwjaar, Tot in 2016. 
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