
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

week 25, 24 juni  2016, nr. 229 
 
Trefwoord  

Week 24 t/m 26 (13 juni t/m 1 juli): Wie ben ik?  

Inhoud: Wie ben je? Identiteit, jezelf kennen en accepteren; 
jezelf tot de orde roepen.  
Bijbel: Jona (Jona) 
 
Week 27 en 28: In de war 

Inhoud: Veelheid en eenheid; verschillen en 'hetzelfde' zijn;  
misverstanden en elkaar verstaan. 
Week 27: Sem, Cham en Jafet (Genesis 10); De bouw van de toren (Genesis 11, 1-4).  
Week 28: In-de-war-stad (Genesis 11, 5-9). 
 
In de week van 4-8 juli starten de kinderen met het thema “In de war” (dat voortgezet zal worden na de 
zomervakantie). De laatste week van 11-15 juli is dan de ‘Slotweek’ om terug te kijken. 
 
“In de war” gaat enerzijds over hoe mensen heel verschillend kunnen zijn, bv. naar taal, naar kleding of 
gewoontes. Uw kinderen zullen het straks kunnen merken als ze in de vakantie in een andere omgeving of 
misschien een ander land terecht komen.  
Anderzijds gaat het over overeenkomsten, want mensen lijken ook weer heel erg op elkaar. Ook in andere 

landen praten de mensen met elkaar, spelen de kinderen en hebben ze mensen die voor hen zorgen, en zo zijn er nog veel 
meer voorbeelden te noemen waarin alle mensen op elkaar lijken. 
 
Renovatie Toermalijn 

Deze week werden we verrast door een telefoontje met daarin de vraag of Toermalijn volgend jaar tijdelijk naar Schoonebeek 
verhuist. Fijn!! dat deze ouder meteen met de vraag naar ons toe kwam. Nu kunnen we het juiste antwoord geven.  
Zoals al in een eerdere nieuwsbrief te lezen was, mag en gaat Toermalijn renoveren. Dat is op dit moment de stand van 
zaken. Alles wat er verder aan berichten de ronde doet, zijn geruchten. U mag er op vertrouwen dat wanneer er nieuwe 
ontwikkelingen zijn, we u via de nieuwsbrief zullen informeren. 
 
Laatste schoolweken 

Langzamerhand en toch met rasse schreden, nadert het einde van het schooljaar. Om de rust in de school te bewaren worden 
de lesroosters tot en met de één na laatste schoolweek gevolgd. In de laatste schoolweek laten we het rooster los en volgen 
we een apart programma. Wij vragen u als ouder(s)/verzorger(s)  uw kind gewoon fruit, brood en de gymkleding mee te geven.  
 
Maandag 11 juli  Gewone schooldag. De schoolverlaters zijn vrij. 
Dinsdag 12 juli  Eigen programma in de klas. Schoolverlaters gaan op kamp. 
Woensdag 13 juli  Eigen programma in de klas. Afscheid schoolverlaters 15.00-16.00 uur. 
Donderdag 14 juli  Meesters- en Juffendag.  

Groep 1 t/m 4 op school spelletjes. Groep 5 t/m 8 zwemmen. 
Vrijdag 15 juli  Laatste schooldag. Om 12.30 uur start de zomervakantie.  
 
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 168 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.  
 
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 
- Iedere vakantie opent de Bibliotheek de VakantieBieb-app. Een app voor leden en niet-leden waarmee gratis digitale boeken 

kunnen worden gelezen. In deze app staan veel jeugdboeken, vanaf 1 juni zijn alle jeugdtitels live en kunnen ze gelezen 
worden. Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil en dat kan heel goed digitaal met de 
VakantieBieb-app van de bibliotheek. Kijk voor meer informatie op: www.vakantiebieb.nl 
- Info GGD. De zomer komt er aan! Dit nodigt uit tot spelen in het bos en zwemmen in open water. Erg leuk, maar het kan ook 
gezondheidsklachten met zich meebrengen. Kijk op de website van de GGD Drenthe voor informatie over het risico van de 
eikenprocessierups, tekenbeten en zwemmen in open water. 
www.ggddrenthe.nl/eikenprocessierups   www.ggddrenthe.nl/teken  www.zwemwater.nl   
   

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

Juli 

07  10 minutengesprekken 

08  Rapporten mee 

15  12.30 uur Start zomervakantie 

16  juli t/m 28 aug. ZOMERVAKANTIE 
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1/2 Juf Melissa en juf Dionne 

In de afgelopen weken hebben we twee  nieuwe 
klasgenoten mogen begroeten Jasper en Cheng. Wij 
vinden het heel gezellig dat zij bij ons in de groep 
gekomen zijn en hopen veel speel- en leerplezier met 
elkaar te beleven.  
In de afgelopen weken hebben wij het thema “De mooiste 
moeder” afgesloten en zijn aan een nieuw thema 
begonnen : “ De ijskraam van Jan en San”. Dit thema gaat 

over buiten spelen en verkeersborden. Ook werken wij 
over de zomer. We hopen dat het mooie weer snel zal 
komen, zodat wij ook weer veel kunnen buiten spelen.  
Tot het plezier van de juffen was de kijkavond in onze klas 
een succes. De kinderen hebben de papa’s ,mama’s , 
broers, zussen, opa’s en oma’s met veel plezier kunnen 
laten zien wat wij doen in de klas en waar zij graag mee 
spelen.  
We gaan nog even drie weken hard werken voordat we de 
zomervakantie kunnen inluiden.  

3 Juf Woudy en juf Patricia 

Het einde van het schooljaar komt in zicht. De zomer is 
begonnen. 
Best lastig dat het 's avonds zo lang 
licht is,  en het daardoor lijkt alsof je 
nog lang niet naar bed hoeft.  Toch is 
het belangrijk om op tijd naar bed te 
gaan, want....... wij leren nog een 
heleboel.  
We zijn druk bezig met allerlei nieuwe 
onderdelen op het gebied van lezen en spelling. 
We leerden de "sch" van schip en schoen, maar ook van 
schaap en schuim.  U ziet het al, je kunt er een heleboel 
nieuwe woorden mee maken. Dat doen we dan ook. 
WE LEERDEN OOK DE HOOFDLETTERS. Sommige 
hoofdletters lijken veel op de "kleine"  letter, maar er zijn er 
ook die toch echt heel anders zijn. Die oefenen we extra 
veel en goed.  
Oefenen, oefenen en oefenen, dat is het toverwoord om 
goed te leren lezen. 
Met rekenen was ons werkboek uit en zijn we gestart met 
het nieuwe deel. Dit is een omkeerboek met een rode en 
een blauwe kant, lessen en taken. We gaan verder met 

splitsen en automatiseren.  
Vorige week vierden we een 
feestje, dat eigenlijk geen 
feestje was. Juf Shirley, 
onze stagejuf, heeft afscheid 

genomen. Het was een afscheid met een lach en hier en 
daar dikke tranen.  Wat hebben we veel plezier met haar 
gehad en wat was het fijn dat ze ons zo goed kon helpen. 
Wij wensen haar veel succes met haar studie! 
Inmiddels heeft u vast en zeker gehoord over juf Sanne. 

Juf Sanne is een van de nieuwe 
klassenassistenten bij ons op school. 
 Tot de zomervakantie is zij iedere 
ochtend in onze groep. Hier zijn wij 
erg blij mee. Wij wensen juf Sanne 
veel plezier.  
Nu de zomer is begonnen, hebben wij 
ons thema over Indianen afgesloten. 
We gaan werken over de zomer, en 

op die manier ook langzamerhand naar het einde van dit 
schooljaar toe. 

 
4 Juf Janette 

Wat leuk om te zien dat er zoveel kinderen met hun 
ouders/opa’s/oma’s kwamen kijken op school. Ik weet 
zeker dat- mocht ik ziek worden- de kinderen de inval 
juf/meester heel goed kunnen helpen! 
We hebben alle toetsen weer gemaakt. Wat was dat veel 
werk. Sommige kinderen mochten een toets hoger 
proberen, andere kinderen maakten een toets lager. We 

hebben ons best gedaan! 
Het winkeltje is open, Valentijn is 
onze filiaalmanager en dat doet hij 
heel goed! Bedankt voor alle 
meegebrachte spullen! We zijn er 
heel blij mee! 
We hebben de groepjes in de klas 
weer veranderd. Nog eenmaal 
mochten we aangeven naast wie 
we wilde zitten en in welk groepje. 

Juf heeft ons niet geholpen, we hebben dit met elkaar 
gedaan en daar zijn we best trots op! Met spelling in de lift 
oefenen we woorden die eindigen op een –d/-t. Hoe 
komen we er achter? Ook zijn we de mkmm woorden aan 
het oefenen (soms). Voor rekenen gebruiken we bijna elke 
dag “dagelijks rekenen”. Samen oefenen we 5 sommen en 
kijken we goed naar de strategie. Hoe kunnen we de som 
oplossen? Donderdag 7 juli worden de rapporten 
besproken. Wilt u deze datum alvast in uw agenda zetten?  
 
5  Meester Ronny en juf Romy  

De afgelopen tijd hebben we flink getoetst! De kinderen 
hebben hierin goed hun best gedaan. 
Taaltrapeze staat in het teken van vakantie. We hebben 
gesproken over welke vormen van op vakantie zijn er 
allemaal zijn en wat je allemaal kunt doen in de vakantie. 
Nieuwsbegrip gaat over het EK voetbal en dat Wikipedia 

15 jaar bestaat. Ook 
hebben we zelf dingen 
opgezocht op Wikipedia in 
het computerlokaal. Wist je 
dat de sites Wikikids en 
Duckypedia ook bestaan? 
Naast het werken in de boekjes werken 
we ook met Dagelijks Rekenen. Elke dag 
doen we een paar inzichtelijke sommen 

met dit programma. 
Bram heeft zijn spreekbeurt gehouden over telefoons en 
Rick over fietscross. We hebben er weer veel bijgeleerd. 
In spelling werkt blok 15 aan de –nk regel en maken nu 
een begin met woorden met zw-. Blok 25 heeft de f in v 
regel afgesloten en oefenen nu woorden met –ig. 
In Argus Clou geschiedenis ging het over de Gouden 

Eeuw. We hebben gezien dat het 
leven op een schip niet altijd een 
pretje was, maar er in die tijd ook 
veel handel is gedreven en 
daarmee veel is verdiend. Denk 
aan kruiden als peper, dat in die 
tijd peperduur was. 

 
6 Juf Annemiek en juf Dionne 

De toetsweken zijn weer achter de rug. We hebben de 
afgelopen tijd natuurlijk al hard gewerkt, maar ook tijdens 
het maken van de toetsen heeft iedereen zich goed 
ingezet! En dit is te zien aan de resultaten. De juffen zijn 
trots op jullie! Binnenkort op de rapportgesprekken meer 
hierover. 
Ook zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met schuren, 
verven, schrijven en timmeren om tot een mooi 

vaderdagcadeau te komen. We hopen dan 
ook dat het actuele weerbericht in de 
smaak is gevallen bij de vaders. 
De boeken die bij de rekenmethode horen, 
hebben we bijna uitgewerkt. We kunnen 

          



volgend jaar dan starten in een nieuw boek. Tot die tijd 
blijven we natuurlijk nog wel oefenen met bijvoorbeeld 

klokkijken en de digitale tijd, maar ook met 
Rekentuin en de tafels. Het is ook goed 
om thuis en straks in de vakantie te blijven 
oefenen! Dat geldt natuurlijk ook voor het 
lezen. Met taal en spelling zijn we nog 
bezig met een stukje herhaling, zodat we 

de spellingsregels goed 
kennen en ook kunnen 
toepassen tijdens ander werk. 
Ook oefenen we veel met 
enkelvoud en meervoud en 
met het invullen van de juiste 
vorm van het werkwoord. Dit 
laatste is soms nog best 
lastig, zeker als het 
werkwoord dan ook nog 
verandert. Daarom oefenen 
we niet alleen in ons boek, 
maar ook op Taalzee.  
Zo langzamerhand belanden 
we in de laatste weken van 
het schooljaar. Wij werken nog even door, zodat we ons 
niet gaan vervelen. 
 
6/7     Juf Belinda en juf Mirjam  

Aan het begin van deze maand waren we bezig met de 
toetsen. Nu zijn inmiddels alle uitslagen bekend en zien 
we dat de meeste kinderen erg goed gescoord hebben. 
Het was een hele toer om alles af te krijgen maar, het is 
toch weer gelukt. 
Afgelopen week hadden we een lang weekend. Vier 
dagen is toch wel erg prettig, we konden echt even 
bijkomen van al het 
getoets. Voor juf 
een mooie 
gelegenheid om de 
scores uit te zoeken 
en alvast met de 
rapporten te 
beginnen. Van twee 
leerlingen was het 
rapport nog niet 
weer op school. 
Graag deze week meegeven om ook de gegevens te 
verwerken. 
Tim en Levi hebben een prachtige spreekbeurt gehouden 
over hun favoriete sport RUGBY. Stan over voetbal. De 
spreekbeurten zijn altijd een welkome afwisseling op de 
dinsdagmiddag. Het valt me op met wat voor gemak de 
kinderen plaats nemen op mijn stoel achter het bureau. 

Vaak stralen ze……. 
Afgelopen donderdag zijn 
we dan eindelijk naar Het 
Bargerveen geweest. We 
hebben een wandeling 
gemaakt waarbij we veel 
over het veen konden 
leren. Ook hadden we in 
de klas al veel gezien 
over vroeger, hoe de 

mensen in het veen leefden en werkten. Verder hebben 
we veel gedronken, was het 

snikheet, hebben we lekkere 
dingen gegeten, een spel gedaan 

en vooral veel plezier gehad. 
De opa van Dylano wist ook veel over het veen en was 
mee. Ook heeft de moeder van Rick en Nathan gereden 
en geholpen tijdens deze dag. 
Het was erg gezellig en leerzaam. 
Fijn weekend! 
 
6/7  Juf Marjon en juf Irene 

Begin van de maand zijn we begonnen met een 
‘inloopavond'. De leerlingen mochten hun werk laten zien 
aan ouders, broertjes/zusjes, opa's en oma's. Fijn dat er 
zoveel belangstelling was.  
Na de mei-vakantie zijn we gestart met toetsen. Alle 
leerlingen werden op hun eigen niveau getoetst. Soms 
moest er nog een toets hoger of lager worden afgenomen, 
zodat we goed weten wat een leerling kan. Voor een 
aantal leerlingen was dit best lastig; zoveel toetsen maken 
in een korte tijd. 

Meester Jannes en meester Bart 
hebben een les Free running 
gegeven. Hoe dat precies is 
gegaan kan uw kind misschien het 
beste zelf vertellen. 

We zijn erg trots op Frederika en Taltitha. Zij mogen met 
kleren aan zwemmen en hopen nog voor de vakantie hun 
zwemdiploma te halen. 
Deze week waren Frederika en Jennifer jarig. Nog van 
harte gefeliciteerd. 
Geschiedenis gaat over de tijd van de monniken en 
ridders. De opkomst van het katholieke geloof. Kerken en 
kathedralen met 
mooie ramen van glas 
in lood.  
Met de ‘snelkookpan’ 
gaat het nu zo goed, 
dat steeds meer 
leerlingen binnen de 5 
minuten hun sommen 
af hebben. Deze 
leerlingen gaan de sommen nu op tijd maken en proberen 
dit elke dag een beetje sneller. 
We wensen iedereen een fijn weekend. 

7/8  Juf Anke en juf Romy 

Nu nog 3 weken werken en dan genieten van een mooie 
en welverdiende vakantie. 
Voor de schoolverlaters is het zelfs korter; maar 2 
werkweken meer. 
Musical: 

De volgende week de laatste 
puntjes op de i zetten voor de musical. En woensdag 6 juli 

........dan gaan we knallen. 
's Morgens treden we op voor alle kinderen van onze 
school. 
En 's avonds om 19.00 uur treden we op voor de ouders, 
opa's en oma's.  
De acteurs van de musical worden om uiterlijk 18.45 
uur op school verwacht. 

We zullen onze uiterste best doen. 
Kamp: 

In de laatste week vindt het kamp voor de 
schoolverlaters plaats.  
De schoolverlaters krijgen nog een een 
herinnering mee naar huis omtrent het 

brengen van bagage en fietsen naar school. 
De kinderen van groep 7 komen deze dagen gewoon naar 
school. 
Verjaardagen: 

Lorenzo wordt volgende week vrijdag 12 jaar. 
Jarno viert op de eerste dag van de vakantie zijn 
verjaardag. Beiden alvast gefeliciteerd. 



7/8  Juf Margreet  

De tijd vliegt voorbij! 
Nog niet zolang geleden hebben we de kijkavond op 

school gehad. Alle kinderen 
konden hun werk in boeken 
en schriften laten zien aan 
hun ouders.  
Aan de gesprekken aan de 
tafels van de kinderen werd 
intensief en zeer betrokken 
verteld over alles wat we 
leren op school. Fijn dat je 
dan merkt dat de leerlingen 
hun eigen werk zo 

waarderen.  
Ondertussen is juf Anke begonnen met het instuderen  
van de musical. Iedereen uit onze groep zal een aandeel 
aan dit gebeuren hebben. Dat kan een rol of een taak zijn. 
De leerlingen zijn ondertussen ingedeeld.  
De avond van de musical staat gepland op woensdag 6 
juli om 19.00 uur.  
In de groep hebben we extra hulp van juf Eline. 
Zij ondersteunt tijdens de lessen zodat we de leerlingen 
nog meer op hun eigen niveau in subgroepen kunnen 
helpen bij hun dagelijks werk.  

             
 

De voorbereidingen voor kamp zijn in volle gang. 
We komen nog één tent te kort: wie kan ons daaraan 
helpen? 

 
 

We stekken ondertussen 
kamerplanten. 
Heeft u nog wat stekken voor 
school? 
Wij zorgen ervoor dat er weer 
mooie planten van komen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4ljolvo.blogspot.com/2015/08/welkom-in-onze-klas.html

