
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

week 08, 26 februari  2016, nr. 225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trefwoord  

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). 
Week 11 t/m 13 (14 maart t/m 1 april): Achterlaten 

Met het thema “Achterlaten” leven de kinderen in de Trefwoordlessen de komende twee weken naar het 
Paasfeest toe en kijken de week daarna terug op wat er met Pasen ‘achtergelaten’ is.  
Inhoud: Wat Jezus en andere mensen achterlaten: een indruk, boodschap, ideaal. Verder gaan met wat 
anderen achtergelaten hebben. 
Bijbel: Intocht en tempelreiniging; laatste avondmaal; gevangenneming en veroordeling; kruisdood en 
begrafenis; lege graf; Emmaüsgangers (Lucas 19 t/m 24). 

 
Doppenactie 

De totale opbrengst op dit moment is 60 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 hazelnootpastapotten ingeleverd worden.  

 
Namens de Activiteitenraad 

Bedankt dat u aanwezig bent geweest. Er is info gegeven over MRT/gym/Fitkids en sociale media. Als u nog vragen heeft 
n.a.v. de avond dan kunt u contact opnemen met school. 
  

Ouderportaal ParnasSys 

Het ouderportaal is weer opengezet zodat u de toetsresultaten weer kan inzien. Kunt u niet meer 
inloggen, neem dan even contact op met de administratie tel. 0591-658066. Heeft u vragen over 

de toetsen, neemt u dan contact op met de leerkracht van uw zoon/dochter. 
 
Ouderbijdrage 

De ouders die niet getekend hebben voor een automatische incasso voor de ouderbijdrage, hebben nu een rekening 
ontvangen voor de ouderbijdrage schooljaar 2015-2016. Dit geld wordt gebruikt voor o.a. activiteiten rond Sinterklaas, Kerst, 
Pasen èn voor de schoolreis. De schoolreizen worden gepland in de maand mei. Zie de jaarkalender. Wij vragen u het bedrag 
voor eind maart over te maken of het geld mee te geven aan uw zoon/dochter.  
De ouderbijdrage kunt u ook automatisch in okt. of febr. van het schooljaar laten overmaken. Voor meer informatie hierover 
kunt u contact opnemen met de administratie, tel. 0591-658066. 
 
Financiële tegemoetkomingen gemeente 

De gemeente Emmen biedt extra ondersteuning aan huishoudens met een laag inkomen. Als u tot deze doelgroep 
behoort, kunt u gebruik maken van een aantal regelingen. Om welke regelingen het gaat, ziet u hieronder.  

 Met de 'participatieregeling schoolgaande kinderen' kunnen ouders met een minimuminkomen een budget krijgen 
voor allerlei activiteiten voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4 tot 18 jaar. Dit budget moet worden besteed in 
de webshop. https://participatiewebshop.emmen.nl  

 Ook andere organisaties bieden extra ondersteuning aan huishoudens met een laag inkomen. Bijv. 
http://www.leergeld.nl/ouderinfo/waarkuntuterecht  

 
FITKIDS TIJDENS DE GYMLES OP TOERMALIJN 

Afgelopen donderdag 18 februari hebben de leerlingen van de groepen 3, 4, 6/7gr en 7/8 gr kennis 
kunnen maken met Fitkids. De lessen L.O. werden dit keer verzorgd door  bevoegde  trainers van  
EmFysio uit Emmen. Zij organiseren vanuit hun praktijk sinds kort Fitkidstrainingen. Hier kunnen 
kinderen werken aan hun fysieke en mentale conditie 
Tijdens de lessen werden allerlei coördinatie- en conditievormen aangeboden. Voor elk kind op 
zijn/haar eigen niveau.  Dit bleek ook wel na afloop, met rode hoofden kwamen ze de kleedkamer weer 
in. Ook waren er enkele ouders, die konden zien wat er tijdens deze lessen werd gedaan. 
Voor meer informatie verwijzen we  naar Fitkids.nl. Ook zijn er op school nog informatie folders te verkrijgen. 
 
Algemeen  

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

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

Maart 

27  febr. t/m 06 mrt. VOORJAARSVAKANTIE 

08  Luizencontrole 

24  Paasviering, 12.30 uur vrij  

25  t/m 29 Goede vrijdag, Pasen en dinsdag vrij 

April 

13 t/m 20 Projectweken 

20  Kijkavond project 

27  Koningsdag vrij  
30 apr.t/m 16 mei  MEIVAKANTIE, Hemelvaart en 
Pinksteren 

 

https://participatiewebshop.emmen.nl/
http://www.leergeld.nl/ouderinfo/waarkuntuterecht
http://www.nieuwsuitdenatuur.nl/
http://www.devreedzameschool.nl/
http://www.toermalijn-sbo.nl/


- FreerunninG: Free running voor jongeren met een beperking. Meer info op www.gvklazienaveen.nl 

 
1/2 Juf Melissa en juf Dionne 

In de afgelopen weken  hebben we 
gewerkt over de winter. We weten nu 
wat een vacht, verenpak en een 
speklaag is. En hebben nog veel meer 
geleerd over de winter en wat dieren 
en mensen doen om zichzelf warm te 
houden. In de loop naar de lente 
beginnen we nu met werken over de 

sloot. Welke dieren wonen er in de sloot en hoe zien die 
eruit. Ook leren we dat iedereen een eigen verhaal heeft. 
Dit alles doen we aan de hand 
van het thema “Vertel ’t maar. 
Het verhaal van eend”. 
Natuurlijk verheugen we ons 
ook op de vakantie en alle 
leuke dingen die deze week ons 
hopelijk mag brengen.  
 
3 Juf Woudy en juf Patricia 

We hebben een maand achter de rug met weinig heel 
bijzondere dingen. Dit keer geen 
verjaardagen, geen feesten, geen 
toetsen. Voor de leerlingen wel een 
lang weekend vrij, waarin een aantal 
kinderen carnaval heeft gevierd.  
Wat hebben we wel gedaan?  
We zijn gestart in de Kern 5 van 

lezen en taal. Deze kern gaat over 
sprookjes. We leerden hierbij tot nu toe 
de woorden reus, jas, riem, bijl en hout. 
Hieraan gekoppeld de letters eu-j-ie-l-ou. 
We kennen nu allemaal al 28 letters. We 
waren hier zo trots op dat we het ook 
even aan juf Liselotte en juf Petra hebben 
laten horen. Wat is er mooier dan laten 
horen wat je allemaal al kunt! We hebben 
reuzen en draken gemaakt. Er zijn 
kastelen getekend en we hoorden 
verschillende sprookjes. We oefenen 
hierbij de opbouw van een verhaal. Over 
wie gaat het? Waar begint het verhaal 
mee en hoe loopt het af? Aan het eind 
van de week gaat er een leesblad mee 
naar huis om ook in de vakantie zo nu en 
dan eventjes te oefenen.  
Met rekenen zijn we begonnen met echte 
grote-mensen-sommen. Sommen met  +, 
dus erbij (optellen) en sommen met -, dus 
eraf (aftrekken). We oefenen ook veel met 
splitsen.  Tijdens de lessen van de 
Vreedzame School, en natuurlijk ook op 
heel veel andere momenten, hebben we 
het over gevoelens. We maken een 
gevoelsboek waarin allerlei gevoelens 
aan bod komen.  
De afgelopen  dagen hebben we veel 
ouders gesproken tijdens de 
rapportgesprekken. Vandaag kregen de 
kinderen hun rapport mee naar huis. Altijd 

weer een bijzonder moment. Iets om trots op te zijn!  
Volgende week is het voorjaarsvakantie. In de vakantie is 
Dylan jarig. Wij wensen hem alvast een fijne dag toe. Na 
de vakantie komt Brian in onze klas. Hij is al een paar keer 
geweest om kennis te maken en proef te draaien. Wij 
wensen hem een fijne tijd toe in onze klas en op onze 
school!  
Wij wensen iedereen een fijne vakantie.  
 
4 Juf Janette 

Helaas hebben we afgelopen maand afscheid moeten 
nemen van juf Leonie en Mans. Juf Leonie gaat op een 

andere plek stage lopen en Mans heeft een nieuw plekje 
op de Thriantaschool gevonden. We hopen dat jullie het 
heel fijn hebben op jullie nieuwe stekkie. 
Op maandag en dinsdag is nu juf Claudia bij ons in de 
groep. Fijn dat je er bent en we hopen dat je een fijne tijd 
hebt in onze klas. 
Evander en Marnick hebben er een jaartje bijgekregen. 
Nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor de traktatie.  
De afgelopen periode hebben wij heel hard gewerkt. We 
hebben geleerd om door te zetten, geleerd dat fouten 
maken mag en we hebben geleerd hoe we elkaar kunnen 
helpen. Daardoor is het prettig in de klas en kan iedereen 
op zijn eigen niveau werken. Dat is iets waar we heel trots 
op zijn met elkaar!! 

Verder zijn we gestart met Nieuwsbegrip. Elke week lezen 
we een nieuwe tekst met elkaar. De onderwerpen zijn heel 
afwisselend en leren ons veel over de wereld om ons 
heen. We vinden dit erg leuk (soms nog wel een beetje 
moeilijk maar juf helpt ons). Na alle inzet hebben we wel 
vakantie verdiend! 
Fijne vakantie allemaal! 
 
5  Meester Ronny en juf Romy 

Taaltrapeze stond de afgelopen weken in het teken van 
het weer. We moesten de 
moeilijke woorden leren 
over het weer en zelf een 
weerbericht maken en deze 
presenteren. We kwamen er 
achter dat je nogal wat 
verschillende instrumenten 
nodig hebt om het weer 
nauwkeurig te meten en in 
kaart te brengen. Het volgende thema gaat over 
"geheimen". Hierbij gaan we het hebben over 
geheimschrift, sleutels en codes. 
Nieuwsbegrip ging over Chinees Nieuwjaar, de schilder 
Jeroen Bosch en deze week gaat het over het 
faillissement van V en D. We hebben gespraat over wat 
een warenhuis is en wat voor spullen je er allemaal kunt 
kopen. 
Tijdens de rekenlessen herhalen we een deel van de 
tafels en sommen tot 20 en 100. We proberen ons voor te 
stellen wat een som "in het echt" nou eigenlijk betekent. 
We oefenen met concreet materiaal, zoals geld, een 
rekenrek of andere spulletjes. 
In blok 15 van Zelfstandig Spellen oefenen we de -d regel 
en woorden met aai, ooi en oei. In blok 20 staan woorden 
met één medeklinker (apen) en met -ch(t) centraal. 
De komende tijd gaan we oefenen met het geven van 
onze spreekbeurt. 
De kinderen 
zoeken een 
onderwerp, iets 
waar je veel van 
weet. Hier 
vertellen ze iets 
over en laten ook 
iets zien. Dat kunnen plaatjes zijn, een filmpje, spulletjes 
of een power point. Je bent hier vrij in. Er volgt ook info 
mee naar huis. 
20 februari hadden we een jarige, Diego. Nogmaals van 
harte gefeliciteerd! 28 februari is Rick jarig, alvast 
gefeliciteerd! 
De kinderen mogen trots zijn op hun rapport, ze hebben er 
hard voor gewerkt! 

          

http://www.gvklazienaveen.nl/


Tot slot wensen wij iedereen een welverdiende vakantie 
toe. 
 
6 Juf Annemiek en juf Dionne 

Na ons best te hebben gedaan op de toetsen, zijn we nu 
weer hard aan het werk gegaan met ons dagelijkse werk. 
Daarbij hebben we hulp van een nieuwe juf. Juf Danique is 
pabo-student en zit in het derde jaar. Ze volgt de minor 
speciaal onderwijs en komt bij ons in de klas om te kijken 
hoe dat in z’n werk gaat. Daarnaast zal ze ook opdrachten 
uit gaan voeren. Ze is aanwezig op donderdag en vrijdag. 
We wensen je een fijne en leerzame tijd toe bij ons in de 
klas! 
Met rekenen zijn we onder andere aan het werk met geld. 
Zo hebben we een winkeltje met een echte kassa in de 

klas. We leren zo op te 
tellen met geld.   
 
We zijn nog steeds bezig 
met de tafels. Om dit te 
leren maken we gebruik 
van materialen die ons 
helpen om de tafels goed te 
leren kennen. De tafel van 
zes leren we met eierdozen 

waar zes eieren passen. We maken ook gebruik van 
dopjes. Hiermee kunnen we eigenlijk alle tafels oefenen. 
Zo kun je de tafel van 3 oefenen als er groepjes van drie 
dopjes worden gemaakt.  
 

 
Tijdens de rekenlessen gaat het ook over meten en 
wegen. Juf Danique heeft iedereen gemeten en we 
hebben elkaar geholpen tijdens het wegen. Over een 
aantal weken zullen we gaan kijken of we ook zijn 
gegroeid.  

Met de Vreedzame School 
zijn we onze gevoelens aan 
het leren kennen en 
herkennen. Na elke pauze 
mag iedereen zijn prikker in 
de pot zetten wat bij zijn of 
haar gevoel past. De potten 
zijn onderverdeeld in boos, 
gewoon, blij en anders. Zo 
kunnen de juffen zien wie er 
een leuke pauze heeft 
gehad en wie niet. We 
bespreken dan hoe dat 
komt en hoe het de 
volgende keer beter kan 
gaan.                                    

6/7     Juf Belinda en juf Mirjam  

De maand februari is voorbij en we gaan een lekker 
weekje vakantie tegemoet. Een aantal kinderen uit de klas 
gaat op wintersport, maar ook 
thuis of in de buurt is er van alles 
te beleven. Een dagje naar het 
zwembad of naar een museum is 
ook prachtig, of gewoon een 
dagje met de trein door 
Nederland reizen.  
Deze maand zijn Rick en Britney jarig geweest. Nogmaals 
van harte gefeliciteerd.  
Ook hebben we deze maand een voorstelling gehad in de 
Groen van Prinstererschool. Het ging over POEP, wat doe 
je ermee. Er stond een echte wc op het podium. Het was 
erg leuk en we hebben na afloop nog even met de 

toneelspelers gesproken. 
 

Ook hebben we twee nieuwe leerlingen in de groep. Arjan 
is al voor de derde week bij 
ons, Floris komt meteen na 
de voorjaarsvakantie definitief 
in onze klas en heeft al een 
paar keer gekeken.  
Iedereen heeft alvast een 
nieuwe plek in de groepjes 
gekregen, zodat we nog even 

kunnen wennen aan een nieuwe buurman.  
We hebben maskers gemaakt die zijn opgehangen in de 
klas en een kleurig groepswerk. Ook hebben we over 
elkaar aardige dingen opgeschreven en bij elkaar geplakt. 
Hiermee is de klas mooi versierd.  
Dan zijn de rapportgesprekken geweest en is iedereen 
weer goed vooruit gegaan, sommige kinderen ook super 
goed. We kunnen genieten van een korte welverdiende 
vakantie. 
Lekkerrrrrrr.....tot over een weekje. 
 
6/7  Juf Marjon en juf Irene 

Mandy heeft haar spreekbeurt 
gehouden over paarden. Ze was 
hier erg zenuwachtig voor, maar 
heeft ons veel verteld. Ronin had 
zijn spreekbeurt gehouden over 
Max Verstappen. Hij had zelfs 
kleren bij zich om te laten zien. 

Sinds 11 februari hebben we op donderdag en vrijdag een 
stagiaire in de groep, Lot. Altijd fijn een paar extra ogen en 
handen in de klas. 
Op dinsdag 16 februari zijn we met de groep van meester 
Ronny en de groep van juf Annemiek naar een voorstelling 
geweest in een andere school. 
De voorstelling heet: Dierenverhalen van Vertellus. 
Alle dieren hebben vragen, absurde, vrolijke en bange 
vragen. De verhalen werden ondersteund met 
instrumenten, maar ook met allerlei voorwerpen waar 
geluid mee gemaakt kan worden: emmers, bestek, 

zwaaiende wasmachineslangen. 
De griep heeft in onze klas erg 
toegeslagen. Er waren meerdere 
leerlingen lang ziek: Naomi G, 
Mandy, Christian, Jennifer en 

Taltitha. We hopen dat iedereen na de vakantie weer beter 
is. 
We wensen iedereen een fijne vakantie en heel veel 
beterschap voor de zieken. 

7/8   Juf Anke en juf Romy 

Na een onstuimig en glad begin van dit jaar, samen hard 
gewerkt naar een welverdiende vakantie toe. 
De hele batterij toetsen zijn doorgewerkt. Knap gedaan 
allemaal! 
De adviesgesprekken zijn ook allemaal achter de rug. Nu 
afwachten wat de PCL beslist. 
Veel schoolverlaters hebben al een bezoek gebracht aan 
vervolgscholen.  
Leuk hoor!!! je hebt nu een beetje een idee waar je 
mogelijk na de zomervakantie naar toe gaat. 



 

Iedereen heeft zijn rapport gekregen. 

Vorige week zijn we naar een prachtige voorstelling 
geweest: 
Nou, dag dan maar. Het ging over afscheid nemen.  
Afscheid nemen is niet altijd even grappig. Maar afscheid 
nemen is ook opnieuw beginnen.  
Het was prachtig; iedereen 
genoot. 
Met techniek leren we hoe we een 
fietsband moeten plakken.  
Schaken: we kennen de volgende 

stukken en wat die doen: pion, 
loper, toren, paard, dame en koning. Het pionnenspel en 
het damesspel kunnen we al goed spelen. Op de 
computer kun je via het programma: 
www.teamtalento/denksport nog wat dingen terug kijken. 
Jarigen: Jesper werd 10 februari 12 jaar. 23 maart wordt 
Yarick 12 jaar!     

       
 

Verkeer: Als het in de vakantie een dag slecht weer is dan 
heb je mooi de tijd om verkeersexamens te oefenen op de 
computer. (www.verkeersexamensoefenen.nl) Het 
programma "Bordenbos" kun je hierbij ook goed 
gebruiken. 
Allemaal een hele fijne en gezellige vakantie toegewenst. 
 
7/8  Juf Margreet  

En deze maand hebben we, na een lange toetsperiode, 
ons dagelijks schoolwerk weer opgepakt. 
We hebben het C-werkboek van Taaltrapeze uit. 
Het laatste thema ervan was 'Spelen met vuur' en het ging 
vooral over 
risicosporten. 
Daarbij hebben 
de leerlingen 
zelf gedichten 
gemaakt over 
PARCOUR.  
Chris, die heel 
erg goed is in 
freerunning, 
heeft de 3 
mooiste 
gedichten uitgezocht. 
 

Op de eerste plaats: het gedicht van Leila: 
Ik heb altijd zin  
in de les van gym. 
Rennen, freerunning vind ik TOP, 
Dus vlieg ik vaak in salto over de kop. 
Even vrij. Ik freerun meteen! 
Ik ben dan vrij 
en ik voel me blij! 
Freerunning is echt iets voor mij.... 
 

En er is een gedeelde tweede plaats voor  
Marijn en Anouk. 

Parcour. 
Springen over daken, 
de randen een baken. 
Vette salto's maken, sideflip, backflip alles zonder laken. 
Met muziek aan in een verschillende baan. 
Kijk me gaan 
over de stuntellaan en ik zie de maan 
o, wat heb ik gedaan! 
Ik heb mijn been gebroken 
een tak erop gestoken, 
mijn moeder kan lekker koken 
en die fabriek is aan het roken. 
Van Marijn. 

Parcour. 
Ik ben Anouk en ik kan rennen. 
Jullie zullen mij straks wel kennen. 
Want salto's maken vind ik vet! 
En met freerunning heb ik pret. 
Ik wil graag dat iedereen mij kent 
Van you tube of van foto's op Instagram. 
Van Anouk. 

Met rekenen zijn we het dagelijks werk van een aantal 
leerlingen aan het bijstellen. 
Omdat deze kinderen namelijk vooruit gevlogen zijn: 
super! 
Dat betekent dat de rekengroepen na de 
voorjaarsvakantie zullen veranderen van samenstelling. 
Het zelfde geldt voor spelling. 
 
Ook hebben we een mooie voorstelling bijgewoond in 'de 
Groen van Prinstererschool'. 
De voorstelling heette: NOU DAG DAN MAAR en werd 
verzorgd door Garage TDI. 
Er werden sketches, liedjes en dansjes gedaan en er 
werden verhalen verteld rond het thema Afscheid. 
Over de pijn en het verdriet van moeten doortrekken. Over 
troeliewoelie-knuffel van Kip die te kinderachtig werd. En 
over toen Harry's beste vriend , Kip d'r broer, voorgoed 
weg was.... 
Het was een mooie voorstelling, waarbij iedereen goed 
aan kon voelen wat er gebeurde.  
 
En natuurlijk hebben we deze 
week, zoals gepland, de 
schoolverlatersgesprekken 
gehad. 
De leerlingen uit groep acht 
weten nu naar welke VO-school 
ze kunnen gaan. 
En nu is het eerst 
voorjaarsvakantie geworden: 
een fijne vakantie allemaal! 
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