
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

week 12, 23 maart  2016, nr. 226 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trefwoord  
Week 11 t/m 13 (14 maart t/m 1 april): Achterlaten 

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). 
 
Pasen 

Tijdens de Paasviering zingen alle kinderen:  
 
Refrein: Pasen is een nieuw begin 

’t begin van nieuwe dromen 
Het is nog klein 
Het is nog pril 
Maar wie het ziet 
Ziet het verschil 
De zomer zal weer komen 

 
Dan bloeit de tuin als een roos 
Een zee van mooie kleuren 
De bloemen komen uit de knop 
En geven jou hun  geuren (Refr.)  

 
Dan bloeit de tuin als een roos 
Een hoop vol beeld voor velen 
Wie in het donker zat verstopt 
Zal in het zonlicht delen  (Refr.) 
 
Dan bloeit de tuin als een roos 
Voor wie dat kan geloven 
Wat in de grond verborgen zat 
Komt  dan met kracht naar boven 
(Refr.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Week 14 t/m 16 (4 t/m 22 april): Zelfstandig  

Inhoud: Zonder leider verder gaan; zelfstandig en zelfbewust in nieuwe situaties handelen vanuit een inspiratie. 
Bijbel: Hemelvaart; Pinksteren (Lucas 1 en 2); Petrus geneest; eerste christengemeente (Handelingen 3 t/m 5); verdediging 
tegen anderen en interne meningsverschillen; bekering van Filippus (Handelingen 4 t/m 8).  
 
Koningsspelen 

Dit jaar zullen de koningsspelen op vrijdag 22 april worden gehouden. Wij zullen deze samen met de Aventurijn organiseren.  
 
Verkeersexamen schoolverlaters 

Op donderdag 7 april a.s. is het landelijk Schriftelijk Verkeersexamen. Alle schoolverlaters doen 
hier aan mee. Het examen wordt gedurende deze donderdag afgenomen. Wilt u hier rekening 
mee houden bij het maken van afspraken met bijvoorbeeld de tandarts of huisarts? Op school 
wordt er natuurlijk geoefend, maar ook thuis kan uw kind aan de slag. Op de website van Veilig 
Verkeer Nederland, www.vvn.nl,  kunnen de leerlingen oefenen voor het examen. Ook staat hier 

een linkje naar de Verkeersexamenapp die u thuis kunt downloaden. Wij wensen alle leerlingen die verkeersexamen gaan 
doen veel succes! 
 
Doppenactie 

De totale opbrengst op dit moment is 78 kilo. Het gaat dus fantastisch. LET OP! Wilt u de doppen 
schoon inleveren?  
Alle harde plastic doppen en deksels mogen ingezameld worden.  

Denk dan bijvoorbeeld aan de doppen en deksels van deze producten: 
- Mineraal- of spuitwater 
- Frisdrankflessen 
- Melk- of yoghurtpakken 
- Fruitsappakken 
- Sportdrank  
- Wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje) 
- Zepen en shampooflessen 
- Deo-en spuitbussen 
- Slagroombussen 
 
I.v.m. de pinda-allergie op school mogen er geen deksels van de pindakaas- en hazelnootpastapotten ingeleverd worden.  

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

Maart 

 

24  Paasviering, 12.30 uur vrij  

25  t/m 28 Goede vrijdag, Pasen  

29 Studiedag team, leerlingen vrij 

April 

13 t/m 20 Projectweken 

20  Kijkavond project 

27  Koningsdag vrij  
30 april t/m 16 mei  MEIVAKANTIE (incl.Hemelvaart en Pinksteren) 

 

http://193.53.125.35/owa/redir.aspx?C=Fj2JFHLvnUWGdvopHcc6vGMzdFLQONII3Hb1LjPWnrO_0jRm3P2Ttdg65cGNcwGbRmrs0-O4cn0.&URL=http%3a%2f%2fwww.vvn.nl
http://www.toermalijn-sbo.nl/


 
Algemeen  

- Nieuws uit de natuur: de Buitendienst  http://www.nieuwsuitdenatuur.nl/ 
- De Vreedzame school: www.devreedzameschool.nl 
- FreerunninG: Free running voor jongeren met een beperking. Meer info op www.gvklazienaveen.nl 
 

 
1/2 Juf Melissa en juf Dionne 

De afgelopen weken hebben we 
gewerkt over de sloot en wie ben ik. 
Dit doen wij aan de hand van het 
verhaal ‘Het verhaal van eend’. Dit 
verhaal gaat over eend die ziet dat 
pad kan lezen met een leesbril en 
daarom besluit om een verhaal te 
schrijven met een schrijfpen. Dit 

levensverhaal van eend leest pad ’s avond voor. De dieren 
zijn allemaal erg enthousiast en eend belooft nogmaals 
een verhaal te schrijven. Dit onderwerp zetten we nu 
tijdelijk in de wacht, omdat we nu eerst tijd gaan besteden 
aan de Lente en Pasen. Samen hebben we een lente tafel 
gemaakt. Op deze tafel laten wij zien welke dingen er bij 
de lente horen. Ook hebben wij een tulp gemaakt op de 

kralenplank en 
sneeuwklokjes 
gevouwen. Nu 
is het tijd om 
een paasei te 
vlechten. 
Donderdag 24 
maart gaan we 
samen met de 
hele school het 
paasfeest 
vieren, 
daarvoor 

moeten we nog even goed oefenen op de bijbehorende 
liedjes. Dan hebben wij vanaf 12:30 een korte vakantie tot 
en met dinsdag 29 maart. Op donderdag 31 maart gaan 
wij weer verder met ‘het verhaal van eend’.  
Wij wensen iedereen een vrolijk Pasen.  
 
3 Juf Woudy en juf Patricia 

Na de voorjaarsvakantie was iedereen die voor de 
vakantie ziek was weer beter. Gelukkig! 
We hoorden de verhalen over alle belevenissen in de 
vakantie. Er was veel gespeeld, 
gecomputerd en gelogeerd.  
Met rekenen hebben we het blok 
afgerond. Deze week zijn we 
gestart in het nieuwe blok. We 
oefenen met de + en - sommen 
onder de 10. Tellen, het 
herkennen en schrijven van de 
getallen doen we boven de 10. 
Onze Vreedzame School-lessen gingen de afgelopen 
periode over de verschillende gevoelens. We kwamen 
erachter dat andere kinderen een ander gevoel bij een 
gebeurtenis kunnen hebben. Waar de een blij van wordt, 
kan voor de ander iets verdrietigs zijn. Dat is iets om 
rekening mee te houden.  
We hebben geoefend met "stemmen" en met "de meeste 
stemmen gelden". Dan wordt er misschien iets gekozen 

dat  jij niet leuk vindt. We leerden 
dat je dan niet boos hoeft te 
worden. Uiteindelijk hadden de 
meeste kinderen er voor gekozen 
om naar het bos te gaan. We 
hebben een heerlijke boswandeling 
gemaakt en fijn gespeeld. 

We hebben Kern 5 van het lezen afgerond. Afgelopen 
dagen zijn we gestart met Kern 6. We hoorden het verhaal 
over dieren die uit een ei komen. Dat past ook direct goed 
bij Pasen. 

We hebben een ei in de klas dat langzaam openbarst. Wie 
zal er uit het ei komen?  
We leerden de "ei" met het woord "geit" en de "ui" van 
"uil".  

We hebben eieren gemaakt waar 
kuikentjes uitkomen en we knutselden 
haantjes.  
's Ochtends horen we de verhalen uit 
Trefwoord rondom het thema 
"Achterlaten".  Zo werken we met elkaar 

naar het Paasfeest toe. 
Aanstaande donderdag gaan we alleen 's ochtends naar 
school. Met elkaar vieren we dan het Paasfeest. 
Wij wensen iedereen fijne Paasdagen. 
 
4 Juf Janette 

Het lezen van de zinnen in Nieuwsbegrip gaat steeds 
beter. De teksten vinden we erg leuk! 

Verder zijn we gestart met “dagelijks 
rekenen”. Elke dag oefenen we 5 
verhaalsommen. Dat gaat heel goed ( 
samen hebben we alle antwoorden goed 
en daar zijn we heel trots op!) Met rekenen 
hebben we nu ook een werkboek en 
werkschrift. Dit is even wennen maar 

langzamerhand krijgen we het door.  
We hebben een andere indeling van de klas gemaakt. 
Iedereen mocht zelf kijken naast wie hij/zij wilde zitten. We 
zitten nu in een rij, twee aan twee. Sommige kinderen 
zitten toch liever alleen wat ook prima is. De sneeuwpop 
heeft plaats gemaakt voor grote paaseieren en alle 
winterknutselwerken zijn mee naar huis gegaan. Op naar 

de lente! 
De leerlingen die werken in spelling in de 
lift hebben geoefend met de f/v woorden. 
Pfffff......dat is nog best lastig! Nu gaan 
we verder met de s/z woorden. De 
leerlingen die in kern 10 werken hebben 
met samengestelde woorden gewerkt 
zoals rugzak, speelplein enz. Daarnaast 
krijgen ze extra begeleiding voor het 

lezen van juf Claudia en/of juf Judith. Zo hopen we dat het 
lezen steeds beter en makkelijker gaat. . Een paar 
kinderen mogen nu ook de overstap maken van veilig 
leren lezen naar Spelling in de lift. Knap gedaan! 
Vandaag hebben we met elkaar het paasfeest gevierd in 
de  gymzaal met een verhaal en een aantal liedjes. In de 
klas hebben we met elkaar ontbeten en na de pauze 
waren er allerlei activiteiten. Het was een fijne dag! We 
wensen iedereen fijne paasdagen en tot volgende week 
woensdag. 
 
5  Meester Ronny en juf Romy  

In Taaltrapeze zijn we bezig  met het thema “Geheimen”. 
We hebben het gehad over de taal 
die dieren spreken en hoe dieren 
elkaar en ons dingen duidelijk 
kunnen maken. Daarbij hebben we 
geoefend wat naamwoorden, 
lidwoorden en doenwoorden zijn. 

De komende week zal het gaan over uitvindingen. 
In ons spellingwerk zijn we begonnen met een nieuwe 
regel. Voor blok 15 is dit de regel waarbij woorden 
beginnen of eindigen met 3 medeklinkers, zoals woorden 
met str-  en spr- en woorden met –rst en –lft. In blok 20 
staat de eeuw, ieuw en uw regel centraal. 
We merkten in ons rekenwerk dat met name de sommen 
over een tiental en de tafelsommen extra tijd en oefening 

          

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


vragen. De komende tijd zal dit worden herhaald en extra 
worden geoefend. Daarbij vragen we ons bij elke som af 
wat het in werkelijkheid zou kunnen betekenen. We 
bedenken bij elke som verhaaltjes. Ook proberen we juist 
andersom bij verhaaltjes sommen te bedenken. 

               
Voor het paasfeest op school hebben we liedjes geoefend 
die we tijdens de viering hebben gezongen. De ochtend 
begon met een heerlijk paasontbijt. Daarna een 
gezamenlijke viering, waarbij we liedjes hebben gezongen 
en naar het paasverhaal uit de bijbel hebben geluisterd. 
Na de pauze hebben we leuke paasactiviteiten gedaan 
met onze eigen klas. En er liep zelfs een paashaas rond 
die wat lekkers uitdeelde. 
Voor het geven van onze spreekbeurten is een schema 
mee naar huis gegaan om te zien wanneer wie aan de 
beurt is en over welk onderwerp de spreekbeurt zal gaan. 
Diego mocht het spits afbijten en heeft zijn spreekbeurt 
gehouden over boogschieten. Het was een leuke  en 
leerzame spreekbeurt! 
De komende tijd gaan we werken rondom het thema 
“Lente”.  
22 maart was Danique jarig. Nog 
van harte gefeliciteerd met je 
verjaardag! 
Tot slot wensen we iedereen een 
“Goede” Vrijdag en vrolijk Pasen! 
 
6 Juf Annemiek en juf Dionne 

De vorige nieuwsbrief is nog niet zo lang geleden 
geschreven. Toch hebben we wel weer wat nieuws te 
melden. 

We zijn sinds kort begonnen met Nieuwsbegrip. De eerste 
tekst die we gelezen hebben ging over speelgoedwapens. 
Nadat we de tekst goed kenden, hebben we vragen over 
deze tekst gemaakt. Zo leren we begrijpend lezen. Dit 
keer gingen de vragen over verwijswoorden. We hebben 
geleerd welke verwijswoorden er zijn en hoe we de 
betekenis van de verwijswoorden kunnen vinden. Meestal 
kun je één zin eerder het woord vinden waarnaar 
verwezen wordt.  
We zijn ook gestart met het werken in het blokboek van 
taal. Hier staan veel oefeningen in die ons helpen om 
beter te leren spellen. Dit is belangrijk, zodat we woorden 
goed op kunnen schrijven.  
We hebben ook weer een rekentoets gemaakt. Daarin zat 

het onderdeel  tempotoets met 
tafels. We moesten plus- en 
minsommen maken tot en met 
100. En we hebben opdrachten 
gemaakt met de maanden van het 
jaar. Dat is voor sommigen nog 
lastig. Misschien goed om ook 
thuis eens te oefenen.  
Het blok ‘We hebben hart voor 

elkaar’ van De Vreedzame School zijn we aan het 
afsluiten. We hebben geleerd dat we gevoelens 
herkennen en benoemen, dat er verschillende gradaties 
zitten in boosheid en dat we opkomen voor elkaar.  
Binnenkort vieren we Pasen op school. Voor de pauze 
gaan we met elkaar ontbijten en is er een paasviering. Na 
de pauze gaan we paasspelletjes doen. Om 12.30 uur zijn 
we vrij. We hebben dan een paar vrije dagen. We wensen 
iedereen een mooi lang weekend toe en we zien elkaar 
weer op woensdag 30 maart! 
 

6/7     Juf Belinda en juf Mirjam  

Deze maand zijn er twee nieuwe leerlingen in onze klas 
                                gekomen. Arjan en Floris. De jongens  
                                zullen langzaam wennen aan hun  
                                nieuwe school en we doen onze best  
                                om ze wegwijs te maken op hun  
                                nieuwe school. Ze worden goed  
                                geholpen door hun nieuwe  
                                klasgenoten.  
 
In de klas is het nu wel aardig vol geworden. We hebben 
nieuwe plaatsen gekregen en er zit nu steeds een leerling 
van groep 6 naast een leerling van groep 7. Groep 7 heeft 
mogen kiezen, na de mei vakantie mag groep 6 iemand 
naast zich kiezen van groep 7. Dan gaan we dus  
weer van plaats wisselen. 
Tijdens rekenlessen werken we nu 
in boek 6. Het blijkt dat veel 
leerlingen de tafels nog niet goed 
uit het hoofd zijn geleerd. Hierdoor 
wordt het erg lastig om mee te 
doen met boek 6, we maken nu 
sommen als 6 x 48 = .. , ook het 
klokkijken moet nu lukken.  
Tijdens spelling werken we lange 
en korte klanken en de stomme E. 
Ook de woorden met eindklank d 
of t kwamen weer aan bod. 
Vorige week zijn we een middagje naar het bos geweest. 
Bij het hunebed hebben we gespeeld, gerend en 
geklommen. Ook is er een mooie foto gemaakt van de 
groep. 
Toen we terugkwamen hebben we ranja gedronken. 
Voor Pasen hebben we een paastak gemaakt. Thuis 
kunnen daar eitjes en andere dingetjes voor Pasen in 
gehangen worden. De stok kan in een plant of aparte 
bloempot  worden gestoken. 
Donderdag morgen was de paasviering. We zijn begonnen 
met een ontbijt, daarna was het een gezellig samenzijn in 
de gymzaal met muziek. Nathan uit onze klas mag het 
verhaal voorlezen. 
FIJNE PAASDAGEN 
 
6/7  Juf Marjon en juf Irene 

We hebben genoten van een heerlijke voorjaarsvakantie. 
Onze klas is nu in Paassfeer gebracht. 
Met rekenen is de grote groep gestart in boek 5a. We 
blijven de tafels en sommen als 23+48= flink oefenen. De 

andere groep werkt in deel 4a. Het 
automatiseren is voor beide groepen erg 
belangrijk. Sommen onder de 20 moeten 
ze vlot kunnen maken. We oefenen dit 
regelmatig in de klas door de 
‘snelkookpan’. Binnen een aantal minuten 
zoveel mogelijk sommen zo goed 

mogelijk maken, waarbij we proberen ons eigen record 
steeds te verbeteren.  
Met taal zijn we begonnen in boek 6 van Taaltrapeze. We 
hebben het nu over het thema: hobby’s. 
De tekst van Nieuwsbegrip ging deze week over 
speelgoedwapens. We hebben 
geleerd dat het gevaarlijk kan zijn 
om met speelgoedwapens op 
straat te spelen. Elke week leest 
juf Lot individueel woordrijtjes met 
de leerlingen waarbij het ook weer 
om tijd gaat. Leerlingen zijn erg 
trots  als ze het woordrijtje sneller 
kunnen lezen. 
Helaas zijn er afgelopen periode 
geen spreekbeurten gehouden. 
Iedereen heeft een briefje 
meegekregen met de datum. Het is wel belangrijk om hier 
op tijd mee te beginnen. 
Volgende week vieren we dondermorgen Pasen, ’s 
middags zijn ze vrij en worden dan woensdag 30 maart 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH6JCzsNbLAhUH1hoKHffdBQcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fjeugdmuziek.nl%2F&bvm=bv.117218890,d.d2s&psig=AFQjCNGXyuKpHPuTAYCRiZ46UF8U1LKIPg&ust=1458807677154948


weer op school verwacht. (Vrijdag is het Goede Vrijdag, 
maandag 2

e
 Paasdag en dinsdag is er een studiedag) 

We wensen iedereen een goed Paasweekend 

7/8   Juf Anke en juf Romy 

We hebben ons samen voorbereid op Pasen. 
Donderdagmorgen vieren we dit samen met een ontbijt, 
Paasviering en gezellige spelletjes die begeleid mogen 
worden door de kinderen van onze groep. Echt leiding 
geven..........goed zo!!!! Dennis mag weer zingen tijdens de 
viering. 
Yarick was deze week jarig. Proficiat. 
19 april is Scott jarig. 
Lorenzo heeft een mooie 
spreekbeurt over karper-vissen 
gehouden. We hebben er veel van 
geleerd. Lorenzo heeft ons ook veel 
spullen die je daarvoor gebruikt laten 
zien.  
Jesper heeft verteld over het leger. 
Hij bracht zelfs een echte militair 
mee die ons veel heeft verteld. Na 
afloop kregen we allemaal legerspulletjes mee naar huis. 
Prachtig. 
Jarno doet zijn spreekbeurt woensdag na Pasen. 
Daniël, Scott en Sander zijn de 
komende maand aan de beurt. 
Op 7 april maken de 
schoolverlaters hun 
verkeersexamen. Zorg dat je 

thuis goed oefent. Jullie weten 
welke sites je daarvoor kunt 
gebruiken. Op school oefenen we 
veel maar het is beslist nodig dat 
je thuis ook oefent. 
Het valt de laatste tijd op dat veel kinderen het huiswerk 
laten versloffen. 
Het huiswerk is niet af of niet goed  geleerd, veel kinderen 
vergeten op maandag hun map mee te brengen naar 
school. Dat is jammer. Door middel van huiswerk wordt de 
aangeboden stof op school beter ingeoefend waardoor 

nieuwe stof beter opgepakt kan 
worden. En daardoor worden de 
kansen voor de toekomst vergroot. 
Advies: ga serieus met je 
huiswerk om. Het is jouw 
verantwoordelijkheid. Mogelijk 

kunnen ouders hierop ook toezien.  
Iedereen, hele fijne paasdagen 
toegewenst en heerlijk genieten 

van je vrije dagen. Tot woensdag allemaal. 
 
7/8  Juf Margreet  

Nog midden in de maart en.... alweer een nieuwsbrief! 
Deze week hebben we op school lessen over het thema 
'de Week van het Geld'.  
Een week waarin we bijvoorbeeld 'de 
Week van het Geld Krant' lezen en 
we doen veel lessen over geldzaken. 
Thema's zijn: 
-Sparen en vooruitkijken 
-Zelf geld verdienen 
-De wereld van het geld. 

En ook is er aan het eind van de week een leuke attentie 
voor ieder kind... 
Volgende week vieren we Pasen op school. 
Daarover kunnen we nu alleen vertellen dat het héél leuk 
wordt!  
 

 

Voor verkeer hebben alle leerlingen deze week de 
verkeersborden in kleurenkopie meegekregen om te 
oefenen voor hun huiswerk. 

Volgende week 
leren ze de laatste 
borden. 
Het zijn borden die 
kinderen in het 
verkeer moeten 
kennen als ze 
lopend of op de fiets 

zijn. 
Belangrijk dus, vooral voor volgend schooljaar als je op de 
fiets op school naar Emmen, of een andere plaats moet.  
We hebben een nieuwe stagiaire. 
Ze heet Britt Karsten. Britt is elke donderdag en vrijdag bij 
ons in de groep. 
En voor volgende week: fijne Paasdagen allemaal. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


