
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

week 17, 29 april  2016, nr. 227 
 
Trefwoord  

Week 17 t/m 20 (25 april t/m 20 mei): Neem de tijd  

In deze weken nemen we op school twee weken de tijd voor het Trefwoord 
thema “Neem de tijd”. De andere weken nemen/maken de kinderen met u 
thuis tijd vrij voor feesten of herdenkingen als, 4 en 5 mei, Hemelvaart en 
Pinksteren.  
Tijd is belangrijk en bepaalt ons leven. Ook voor kinderen: zo gauw ze klok 
kunnen kijken ontstaat er een besef van ‘zo laat moet ik op school zijn’, ‘zo 
laat eten we’, ‘zo laat ga ik naar mijn vriendje’. Het lijkt soms wel of alles om 
tijd draait. De kinderen staan stil bij de wijze uitspraak “Voor alles is er een 
tijd” uit het bijbelboek Prediker. Ze lopen de momenten langs die onze tijd 
en aandacht verdienen. 
 
Week 21 t/m 23 (23 mei t/m 10 juni): Spreken is zilver…  

Inhoud: Spreken, liegen, fluisteren, roepen. Je mond opendoen of zwijgen. 
Bijbel: Ester (Ester)  

 
Schoolreizen 

Alle schoolreizen zijn op dinsdag 17 mei, direct dus na de meivakantie. Houdt u hier rekening mee 
als u een afspraak bij de dokter/tandarts of elder plant? De leerlingen hebben afgelopen week de 
informatie hierover meegekregen. We hopen dat het een hele fijne dag wordt. 
 
Kijkavond project is nu inloopavond op 1 juni 

Helaas kon de kijkavond n.a.v. de projectweek niet doorgaan. Omdat het voor ouders/opa's/oma's toch fijn is een keer op 
school te kijken, organiseren wij een inloopavond organiseren op woensdag 1 juni van 18.00-19.00 uur. 
Ouders en familie kunnen dan het dagelijks werk van de kinderen bekijken. Ook kunnen de leerlingen vertellen wat ze doen 

in de klas. 
 
Koningsspelen groot feest 

Dit jaar zijn de koningsspelen op vrijdag 22 april gehouden samen met De Aventurijn.  Het was een 
groot succes en prachtig weer. De leerlingen van Toermalijn hebben heerlijk gegeten van de 
koningslunch die de activiteitenraad heeft klaargezet. Bedankt! Foto’s van de dag kunt u zien op de 
website van de school, www.toermalijn-sbo.nl onder het kopje ‘media’. 
 
Verkeersexamen schoolverlaters 

Op donderdag 7 april jl. hebben alle schoolverlaters meegedaan aan het landelijk Schriftelijk 
Verkeersexamen. Afgelopen week bleek dat zij allemaal geslaagd zijn. Een prima prestatie. Wij willen alle 
geslaagden hierbij van harte feliciteren met hun verkeersdiploma.  
 

Rapporten retour 

Wilt u de rapporten weer meegeven naar school? Eind mei beginnen de toetsweken. Alvast bedankt. 
 
Doppenactie  

Bericht van de KNFG doppenactie: Yes er is in heel Nederland in 4 maanden tijd al 40.000 kilo aan 
doppen verzameld. Dit is vorig jaar in het gehele jaar ingezameld. 
Dat is dus al goed om 2 honden te kunnen opleiden dit jaar. Hoe hoog gaat het record dit jaar wel niet 
worden. Echt grandioos. Bedankt allemaal. (http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-
sparen-voor-geleidehonden/ )  

De totale opbrengst op dit moment is 129 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.  
 
MR 

We zijn erg blij dat er maar liefts twee kandidaten zich hebben gemeld voor de MR. Barbara Hemelt ( moeder van Bart uit 
groep 5 wit) heeft de verkiezingen gewonnen met een verschil van 4 stemmen. 
Welkom binnen de MR van Toermalijn.  
Voor de duidelijkheid nog even alle leden op een rij: 

Bennie van de Kolk (ouder) 
Barbara Hemelt (ouder) 
Anke Schepers (personeel) 
Irene van der Tuuk (personeel) 

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

April 

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

 

Mei 

17  Schoolreizen 
24  Luizencontrole 
30  Start toetsweken 
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Pesten via Sociale media  

Via de computer of telefoon contact leggen met vrienden en klasgenoten is een mooi medium. Helaas worden er 
ook negatieve dingen gedeeld. Pesten via de sociale media komt steeds vaker voor, het gaat zoveel 
gemakkelijker omdat je elkaar niet ziet en je kunt met één berichtje soms een hele groep bereiken. Dit leidt 
begrijpelijk tot ergernis die zich, zo merken we helaas, soms in de schoolsituatie doorzet.  
Op school werken we met een ‘Protocol gebruik computers en internet’. Hierin staat dat leerlingen op school 

internet alleen mogen gebruiken om informatie op te zoeken voor dingen die met de lessen te maken heeft. Leerlingen mogen 
dus op school niet achter de computer om het te gebruiken voor het onderhouden van sociale contacten. Hoe thuis hiermee 
omgegaan mag worden, valt uiteraard onder de verantwoordelijkheid van u als ouder(s)/verzorger(s). Echter wij 
krijgen nog wel eens een telefoontje dat er nare dingen gebeurd zijn via de sociale media, tussen leerlingen van 
onze school. Het is goed voor ons om dit te weten, omdat dit door kan werken in de klas of op school.  
Voor u is het belangrijk te weten: als school zullen wij geen stappen ondernemen en wij zullen dus ook nooit als 
tussenpersoon of informant hierin optreden. 
 
Start van de dag 

Voor de rust van de leerlingen en voor een goede start van de dag, vragen we de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van 
groep 5, 6, 7 en 8 om bij de ingang van de school afscheid te nemen van uw zoon/dochter. Voor een korte mededeling kunt 
uiteraard even mee de school in komen. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de onderbouwgroepen vragen we het naar de klas 
brengen van uw zoon/dochter te beperken tot brengen en afscheid nemen. 
 
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 

Met Moederdag in zicht zijn we begonnen aan een nieuw 
thema: “De mooiste moeder”. Dit thema gaat over familie, 
iemand verwennen en jezelf mooi maken. We hebben het 
al gehad over wat mooi zijn is (en dat iedereen op zijn 
eigen manier mooi is). En hoe je jezelf mooi kan maken. 
Het verhaal wat bij dit thema hoort gaat over Anna die 
voor Moederdag haar moeders grootste wens wil laten 
uitkomen: “tien jaar jonger en 10 
kilo lichter zijn”. Dit doet ze aan 
de hand van een lijstje dat ze 
met moeder gaat uitvoeren. Op 
dit lijstje komen onder andere 
gym, een bloemenbad en een 
masker voor.  
Natuurlijk gaan ook wij een mooi Moederdag cadeautje 
maken. We hopen dat onze moeders hier heel erg van 
mogen genieten. 
Vanaf zaterdag 30 april tot en met maandag 16 mei 
hebben wij meivakantie. Hier hebben we natuurlijk 
allemaal heel veel zin in. Waar wij ook heel veel zin in 
hebben is ons schoolreisje dat op dinsdag 17 mei zal 
plaatsvinden. Dat is de eerste dag na de meivakantie. We 
gaan naar het Cowboy en Indianen reservaat in 
Coevorden. We gaan er een dag vol plezier, klimmen en 
klauteren van maken.  
 

 
 
We wensen iedereen een fijne meivakantie en een super 
leuk schoolreisje toe.  

3 Juf Woudy en juf Patricia 

Terugkijkend op de afgelopen weken, 
hebben we  weer een heleboel geleerd 
en gedaan. 
Met lezen maakten we onze boeken 
van Kern 6 helemaal af. We zijn druk 
aan het oefenen met het lezen op 
tempo. Hoe meer je leest, hoe 
makkelijker dat gaat. Veel kinderen 
oefenen ook thuis, en merken dat  

lezen zo steeds leuker wordt. 

 

Na de meivakantie gaan we even een stukje van Kern 6 
herhalen en daarna starten we  in Kern 7.  
Met rekenen zijn we druk bezig met de echte "grote- 
mensen" sommen. Het optellen en aftrekken onder de 10. 
We oefenen ook met de getallen tot 20, en tellen heen en 
terug naar 30. 
De afgelopen weken mochten er geen moeders in onze 
klas komen.  
Wat hebben we hard gewerkt aan...... een verrassing voor 
moederdag. We zijn benieuwd wat alle moeders van het 

cadeau zullen vinden.  
Jessica vierde afgelopen weekend 
haar 8e verjaardag, samen met 
haar drielingzusjes. Wat een feest, 
drie  
verjaardagen op een dag. Bedankt 
voor de lekkere traktatie. 

Met de andere groepen van Toermalijn en de Aventurijn 
vierden we de Koningsspelen. Het was gelukkig mooi 
weer. We hebben een gezellige dag gehad. 
Nu staat de vakantie voor de deur. Tijd om lekker uit te 
rusten en lekker te spelen.  
We gaan weer naar school op 
dinsdag 17 mei en gaan die dag 
direct op schoolreisje. Hierover 
heeft u al een aparte brief 
ontvangen.  
We gaan er een gezellige dag 
van maken in Cowboy- en 
Indianenland. De dagen erna gaan we werken over 
Indianen. 
Wij wensen iedereen een fijne vakantie. 
 
4 Juf Janette 

We zijn druk bezig met het oefenen van de leesteksten. 
Een tekst ging over bijen. Zonder bijen geen 
chocolade……tja, dat kan natuurlijk niet. Daar hebben 
Tygo en Dylan wat aan gedaan. Op 
het onderbouwplein zijn plantjes 
gezaaid die Dylan van zijn oma voor 
school had gekregen. Juf Saskia heeft 
samen met haar man een 
insectenhotel gemaakt. Erg leuk!! En 
nu maar hopen op veel bijen. 
Danique en Marissa hebben er allebei een jaartje 
bijgekregen. Alsnog gefeliciteerd en bedankt voor de 
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lekkere traktatie! 
Riccardo viert zijn verjaardag in de vakantie. Alvast 
gefeliciteerd en een hele fijne dag gewenst! En ook jij 
bedankt voor de traktatie. 
Mama’s………opgelet! In de vakantie krijgen jullie een 
leuke verrassing. We hebben erg ons best gedaan en we 
hopen dat jullie er blij mee zijn. Wat het is? 
Tja……….8 mei weten jullie meer.  
We oefenen elke dag dagelijks rekenen.  
Dat zijn sommen die ervoor zorgen dat we de  
Citotoets makkelijker gaan vinden ( en maken). Het zijn 5 
verhaalsommen die door de kinderen moeten worden 
uitgerekend. Eerst hebben we sommen in de klas 
geoefend, nu maken we de sommen zelf op de IPad. 

Vorige week vrijdag hebben we 
met elkaar de Koningsspelen 
gespeeld. De spelletjes waren 
erg leuk en het eten was heel 
lekker! Vandaag mochten we 
lekker vrij zwemmen! We 
wensen iedereen een hele fijne 

en vooral ontspannen vakantie toe! We beginnen dinsdag 
17 mei weer en dan gaan we op schoolreis…….Joepie!! 

5  Meester Ronny en juf Romy  

Koningsdag  was een gezellige dag. ’s Morgens zijn we 
begonnen met spelletjes, waarbij we goed moesten 
samenwerken. Een spel met een heel grote parachute, 
met frisbees, Angry Birds in de gymzaal en nog meer.  

Daarna hebben we heerlijk 
genoten van de koningslunch 
in een mooi oranje en rood-
wit-blauw versierde klas.  
In Taaltrapeze staat het 
thema “Laat wat van je 
horen” centraal. We hebben 
gezien dat we ook zonder te 

praten elkaar heel veel kunnen vertellen, bijvoorbeeld door 
middel van gebaren. Daarnaast hebben we het gehad 
over uitvindingen. Wist je dat heel veel uitvindingen van de 
dieren zijn af gekeken? Denk aan het vliegtuig of de boot.  
In Nieuwsbegrip hebben we gelezen over een jurk die is 
gevonden bij de kust van Texel. Het gaat om een kostbare 
jurk uit de Gouden Eeuw. We hebben gezien hoe het 
leven in die tijd was. Aan de 
ene kant een goede tijd, 
met veel rijkdom. Maar ook 
een tijd van armoede en 
hard werken. Denk aan het 
varen op een VOC-schip. 
Dat was niet altijd een 
pretje. 
In ons rekenwerk herhalen we dingen die we nog moeilijk 
vinden, zoals de sommen tot 20 en de tafelsommen. 
Daarnaast beginnen we elke les met een paar opdrachten 
uit Dagelijks Rekenen. Een programma op de computer, 
waarbij verhaaltjessommen worden geoefend uit alledag. 
Deze sommen zijn een goede oefening voor de Cito, dat 
ook een groot beroep doet op inzicht. 
Natuurlijk hebben we voor onze moeders ook niet stil 
gezeten… 
Wij wensen iedereen een goede vakantie en een fijne 
Moederdag. 
 
6 Juf Annemiek en juf Dionne 

Tussen de sneeuwvlokken, hagel- en regenbuien door 
weer een nieuwsbrief uit groep 6 groen.  
Sinds een aantal weken hebben we een nieuwe jongen in 
de klas. Hij heet Arten en is van Duitse afkomst. Welkom 
Arten en veel plezier in onze groep! 
De afgelopen periode hebben we ook weer hard gewerkt. 
Zo zijn we met rekenen aan het laatste blok begonnen. 
We leren de getallen over de 100. Die getallen kom je op 
veel plekken tegen. Bijvoorbeeld als je gaat koken of als je 
onderweg bent en de verkeersborden bekijkt.  

Het lezen van de teksten van Nieuwsbegrip gaat goed! 
Daardoor kunnen we ook beter de antwoorden op de 
vragen beantwoorden. Knap hoor!  
Met spelling en taal zijn we nog hard aan het oefenen om 
woorden goed op te schrijven en daarbij te denken aan de 
spellingsregels. Dat is soms nog best lastig. Toch is het op 
de juiste manier schrijven 
van woorden erg belangrijk 
als je bijvoorbeeld een brief 
moet versturen of een 
boodschappenlijstje moet 
maken. Daarom blijven we 
dat ook oefenen.  
Afgelopen vrijdag hebben we 
hele leuke Koningsspelen 

gehad. Voorafgaand hebben we 
samen een mascotte gemaakt. 
Iedereen heeft hier zijn steentje 
aan bijgedragen met als resultaat 

een erg leuke mascotte!  
De activiteiten die we 
hebben gedaan waren 
erg leuk en iedereen heeft ook goed zijn best gedaan!  
En dan staat nu de meivakantie voor de deur. Hopelijk 
wordt het wat beter weer, zodat we lekker buiten kunnen 
spelen en van het weer kunnen genieten. Wij wensen 
iedereen een hele fijne meivakantie en tot dinsdag 17 mei 
(dag van het schoolreisje).  
 
6/7     Juf Belinda en juf Mirjam  

Er is deze maand weer hard 
gewerkt. Tijdens spelling hebben 
we allerlei woorden die met een 
woorden geschreven geleerd. Ook 
de au/ou en ei/ij woorden kwamen weer aan bod. De 
toetjes van deze blokken zijn door iedereen voldoende  tot 
erg goed gemaakt. Rick had zelfs alle 50 woorden goed. 
Tijdens de rekenlessen hebben we geleerd hoe we 
moeilijke X-sommen uitrekenen. Dit doen we door de 
gewone tafels te gebruiken. Het is dus nog steeds heel 
belangrijk om de tafels te blijven oefenen. Ook de maten 

mm., cm., dm., m., km., hebben we weer 
geoefend. Zo is door een aantal 
leerlingen de stoep voor school gemeten 
met het klikwiel. Ook hebben we bij de 
deurpost gemeten hoe lang we zijn.  
We hebben een uitstapje met de klas 
gehad naar hunebed Langgraf in 
Emmen. Het was erg interessant en we 
hebben veel geleerd over hoe de 

mensen ongeveer 5000 jaar 
geleden leefden.  
Ook konden we zien hoe vuur 
gemaakt werd en speer of 
pijlpunten. 
Deze maand was Wietse jarig, 
nogmaals gefeliciteerd en bedankt 
voor de traktatie. Koningsdag hebben we vorige week 
vrijdag op school gevierd met de koningsspelen en de 
koningslunch, het was gezellig. Woensdag hadden we ook 
nog een dag vrij, helaas was het slecht weer en zijn de 
activiteiten wat verregend.  
Meteen na de meivakantie, di.17 mei, gaan we op 
schoolreis. Iedereen heeft een briefje meegekregen met 
regels enz. voor deze dag. Groep 6 gaat naar 
Drouwenerzand, groep 7 naar Slagharen. We vertrekken 
tussen 9.00u. En 9.15u. voor school met de bus. Het zou 
leuk zijn als er ouders komen die de leerlingen uitzwaaien. 
Om 14.45u. zijn we terug. 
Voor nu eerst een hele fijne vakantie, hopelijk met veel 
mooi weer, want dat hebben we wel verdiend. 
 



6/7  Juf Marjon en juf Irene 

Vorige week dinsdag zijn we voor ‘Erfgoedlessen’ naar 
‘Noaberhof’ geweest. Dat is een oude boerderij met een 
‘langgraf’. Er werd verteld over de omgeving en hoe 

mensen 
hier 
vroeger 
leefden. 
Eerst in 
een soort 
hutjes, 
later 

bouwden ze boerderijen met boomstammen, takken,  stro, 
leem en mest. We zagen hoe ze in de steentijd hun 
gereedschap en vuur maakten en hoe 
ze graan konden malen.  
We hebben het ‘langgraf’ bekeken. Dat 
waren twee kleine hunebedden met een 
soort krans van stenen erom heen. 
Het was een interessante en leerzame 
ochtend, ook al wisten de kinderen al 
veel over dit onderwerp van de 
geschiedenislessen op school. Toch 

altijd leuk ook het ook te zien. 
Tijdens de lessen van natuur en 
techniek hebben de leerlingen geleerd 
over de bollen, knollen, insecten, 
paddenstoelen, schimmels, weer, 
vormen van water, stollen en 
bevriezen. 
                     

Op de dinsdagen krijgen de 
leerlingen geschiedenisles. 
Ze hebben geleerd over tijdvak 1 de jagers en 
boeren. Tijdens de lessen van het eerste tijdvak 

hebben zij geleerd over de volgende begrippen. Eerste 
boeren, bandkeramiek, landbouw, ruilhandel, mijnen, 
hunebedden, hunebedbouwers, grafgiften, 
trechterbekervolk.  

Over het tweede tijdvak Grieken en Romeinen 
hebben de leerlingen geleerd. Wat het Romeinse 
leger in die tijd deed, viaducten, bruggen en 
tunnels. De leerlingen leerden ook over het 

aquaduct en de functie ervan. 
Het derde tijdvak tijd van monniken en ridders. 
Leerden de leerlingen over het worden van een 
ridder, vrije boeren, horigen, edelen, page en 
schildknaap. Ze leerden over het klooster, 

monniken, markten, stadsmuur, burgers en hygiëne.  
Donderdag 7 april was het schriftelijk verkeersexamen. 
Frederika en Naomi G hebben hieraan mee gedaan. We 
zijn erg trots dat ze allebei geslaagd zijn. Van harte 
gefeliciteerd! 
Afgelopen weken zijn er weer spreekbeurten geweest. 
Esmeralda heeft haar spreekbeurt over paarden 
gehouden, Taltitha over poezen, Elroy over wandelende 
takken. Hij heeft er ook een paar meegenomen om te 
laten zien. Knap gedaan allemaal. 
Esmeralda was 15 april jarig en Martijn 24 april. Nog van 
harte gefeliciteerd. 
Sinds een paar weken hebben we een nieuwe leerling in 
de klas, Larissa. Om te wennen was ze er eerst een paar 
ochtenden, nu een paar hele 
dagen en straks hopelijk de hele 
week. Tegelijk met Larissa is juf 
Eline erbij gekomen om ons op 
een aantal ochtenden extra te helpen. Welkom allebei!  

7/8  Juf Anke en juf Romy 
 

We hebben een bijzondere maand achter de rug. 
Op 7 april hebben  de kinderen van groep 8 hun 
verkeersexamen gedaan. Hoera, alle kinderen van onze 
groep zijn geslaagd. Proficiat. Ze hebben hun 

verkeersdiploma al gekregen.  
Maandag 18 januari hebben we een bezoek gebracht aan 
museumboerderij Noabershof en het Langgraf. Het was 
erg interressant. Vooral bijzonder om te zien hoe er 
vroeger vuur werd gemaakt. En wat heel bijzonder was: 
met vuurstenen kun je geen vuur maken. Want daar heb je 
nog gas of benzine bij nodig. 
Vrijdag 22 april waren de koningsspelen en koningsluch. 
Het was erg gezellig; dit kwam ook wel omdat het zulk 
mooi weer was.  

Woensdag 27 april was iedereen vrij 
omdat onze koning jarig was. 
Veel kinderen waren de afgelopen 
periode flink verkouden. Er werd wat 
afgehoest in de klas. 
Jesper is behoorlijk ziek. We wensen hem 

veel beterschap. We hebben Jesper een mooie kaart 
gestuurd. En klasgenoten mochten mailtjes sturen naar 
Jesper. 
Er waren weer leuke spreekbeurten in de klas. Daniël, 
Scott, Sander en Sinan hebben weer voor een mooie 
voordracht gezorgd.  
Scott was jarig. En Femke is jarig in de meivakantie. 
Proficiat!!!!!!! 
Daags na Pinksteren gaan we met de hele klas op 
schoolreis naar Slagharen. De brief die iedereen voor de 
schoolreis heeft gekregen moet je goed lezen. Je mag 
absoluut niet meer geld meenemen dan er op de brief 
staat. En natuurlijk je telefoon thuis of op school laten. Die 
mag niet mee. 
Iedereen een hele fijne en zonnige vakantie toegewenst. 
En de moeders een fijne moederdag toegewenst.  
 
7/8  Juf Margreet  

Na een koude Koningsdag zijn we vandaag allemaal weer 
terug op school. Nog één dag en dan begint de 
meivakatie.  

Op school hebben we de afgelopen week 
aandacht besteed aan 4 en 5 mei. Dat 
doen we door erover te praten met elkaar, 
door te kijken naar ‘13 in de oorlog’ of 
door de afleveringen van ‘Snuf de hond’ 

te kijken, die over de oorlog gaan. Iedereen heeft zo zijn 
mening gevormd over de 2e Wereld Oorlog. In ieder geval 
wil niemand oorlog of oorlogsdreiging meemaken. De 
vrede hebben we verworven in Europa en die moeten we 
beschermen.  
We hopen daarom op een vredevolle toekomst!!!  
Ook hebben we een excursie gehad. We gingen naar  de 
Noabershof. Het is oude een boerderij en we zaten op 
houtblokken op de deel.  Meester Piet, die ons begeleidde, 
vertelde er veel over. We verdiepten oons in de tijd van de 
hunebedbouwers en de steentijd. Wij mochten van alles 
doen. We hebben meel gemaakt van graankorrels, door er 
met een grote kei overheen te malen. We hebben 
geprobeerd vuur te maken van vuursteentjes, maar dat 
was moeilijk. We ontvingen een traktatie en zijn toen we 
naar het hunebed gelopen. Het was prachtig weer en dat 
maakte alles nog mooier. Vervolgens zijn we weer 
naar school gegaan. 
Op school zijn we verder gegaan met ons dagelijks werk. 
Met rekenen en spelling hebben we weer 
methodetoetsen afgenomen.  
En natuurlijk hebben we ons verkeersdiploma 
gehaald. 
En met knutselen hebben we iets moois 
gemaakt, de moeders zullen het in de vakantie wel 
merken! 
Al met al een leuke, vrolijke 
en leerzame periode in de 
schooljaar.  
Maar nu eerst meivakantie. 
Veel plezier in de vakantie. 

 
 


