
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

week 28, 15 juli  2016, nr. 230 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Het team van Toermalijn wenst  
u een gezellige en zonnige vakantie toe en we zien u en de kinderen graag terug  
op maandag 29 augustus.  
  
Schoolgids 

De schoolgids 2016-2017 wordt aan het eind van het schooljaar op de website geplaatst. Wilt u deze graag op papier 
ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan de administratie van de school, tel. 658066. 
 
Jaarkalender 

In het nieuwe schooljaar ontvangt iedere leerling een jaarkalender. Bewaart u deze goed. Hierin staan de dagen waarop uw 
zoon/dochter vrij heeft en de activiteiten die gepland zijn. 
 
Vakantierooster 

Studiemiddag, vanaf 12.30 uur vrij 15 september    2016 

Studiedag team, leerlingen vrij 05 oktober    2016 

Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2016 

Sinterklaasmiddag, vanaf 12.30 uur vrij  05 december    2016 

Vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur vrij 23 december    2016 

Kerstvakantie 24 december   t/m 08 januari 2017 
 Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 26  februari 2017 

Studiedag team, leerlingen vrij 27 februari    2017 

Studiedag team, leerlingen vrij 22 maart    2017 

Donderdagmiddag vanaf 12.30 uur vrij 13 april    2017 

Goede vrijdag en Pasen 14 april t/m 17 april 2017 

Meivakantie 22 april t/m 07 mei 2017 

Hemelvaart + vrijdag 25 mei t/m 26 mei 2017 

Pinkstermaandag + dinsdag 05 juni t/m  06 juni 2017 

Langweekend vrij 23 juni t/m 26  juni 2017 

Vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur vrij 21 juli    2017 

Zomervakantie 22 juli  t/m 03 september 2017 

 
Groepen 

Deze week heeft uw kind een briefje mee naar huis gekregen waarin de groep voor volgend 
schooljaar wordt vermeld. Deze indeling is nog onder voorbehoud omdat er nog steeds nieuwe 
kinderen worden aangemeld. Het spreekt voor zich dat we proberen om verschuivingen van kinderen 
zoveel mogelijk te voorkomen. We vragen uw begrip hiervoor. 
 
Schooltijden 

De schooldeuren gaan ’s morgens om 08.25 uur open. Leerkrachten zijn al wel eerder op school, maar dat is voor hen tijd om 
de dag voor te bereiden. 
Voor de rust van de leerlingen en voor een goede start van de dag, vragen we de ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 8, 
bij de ingang van de school afscheid te nemen van uw zoon/dochter. Voor een korte mededeling kunt u uiteraard even mee de 
school in komen. 

 
Fietsen 

Als kinderen zelf op de fiets naar school komen, kunnen ze deze stallen op de plek die de leerkracht hen aan het begin van 
het schooljaar daarvoor aan zal wijzen. De fietsenstalling, aan de zijkant van de school bij de onderbouw, is voor de fietsen 
van de leerkrachten. 
 
Doppenactie  

Ook volgend schooljaar gaan we doppen verzamelen zodat er nog meer honden opgeleid kunnen 
worden. 
De totale opbrengst op dit moment is 200 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.  

(http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/ )  

 
Algemeen  
- 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 

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

Juli 

15  12.30 uur Start zomervakantie 

16  juli t/m 28 aug. ZOMERVAKANTIE 

 

http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/
http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.toermalijn-sbo.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   
   

 
1/2 Juf Melissa en juf Dionne 

De afgelopen weken hebben we gewerkt over de zomer. 
Eerst gingen we met Jan en San buitenspelen. We 
leerden dat je buiten van alles kan beleven en van elkaar 
wat wij leuk vinden om buiten te doen. Ook leerden wij de 
betekenis van verschillende verkeersborden. En natuurlijk 
kwam ook onze favoriete zomersnack voorbij, IJS!!  

De laatste 3 schoolweken 
hebben we gewerkt over Kleine 
Pien die op reis ging. We 
hebben geleerd de weg te 
wijzen. Ook hebben we het 
gehad over op vakantie gaan.  
De laatste schooldagen hebben 

we veel plezier gehad tijdens juffendag en de  laatste 
schooldag . Tijdens juffendag waren we heel mooi 
verkleed. Zelfs juf Melissa was verkleed. Dit vonden wij 
allemaal heel grappig. Juf is heel erg verwend met heel 
veel cadeautjes ( alle papa´s en mama´s bedankt). We 
hebben die dag samen taart gegeten, spelletjes gedaan, 
film gekeken en geknutseld. 
Tijdens de lunch kregen we 
een knakworst en aan het 
einde van de dag een ijsje. 
Tijdens de laatste schooldag 
mochten we ons eigen 
speelgoed meenemen en daar 
mee spelen. Samen hebben 
we er een leuke dag van gemaakt.  
We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie. Wij 
hebben er zin in. 
Tot volgend schooljaar!  

3 Juf Woudy en juf Patricia 
Veel geleerd 
Alles is opgeruimd 
Kapstokken zijn leeg 
Allemaal veel plezier 
Niet teveel ijsjes eten 
Tot 29 augustus 
Iedereen kan lekker 

uitrusten 
Elke dag een stukje lezen 

 
En dan is zo opeens het 
schooljaar voorbij. 
Een jaar waarin we samen 
heel veel gedaan, geleerd 
en beleefd hebben.  
Nu is het tijd om lekker van 
de vakantie te gaan 
genieten.Wij wensen 
iedereen een hele fijne, 
gezellige  en zonnige vakantie. 

4 Juf Janette 

En dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
En wat hebben we samen veel meegemaakt. 
We moesten ons plekje in de groep vinden. Dat ging voor 
de een wat makkelijker als voor de ander maar uiteindelijk 
is het ons gelukt. We hebben gelachen, gehuild, ruzie 
gemaakt en het ook weer goed gemaakt.  We hebben het 
soms moeilijk gehad met de opdrachten ( die we nu 
overigens makkelijk vinden). We hebben leren lezen, we 
kunnen steeds beter rekenen. Al met al hebben we 
geleerd om door te zetten, steeds opnieuw proberen (met 
een beetje hulp van de juf) En- niet te vergeten- we zijn in 
de afgelopen weken superkoks geworden! We hebben 

gesmuld van een worstenbroodje, wentelteefjes, pizza, 
appelflappen, pannenkoeken en kaneelvingers. Heeeerlijk!  
Maar het allerbelangrijkst is toch wel dat we een hechte 
groep zijn geworden. Een groep die elkaar helpt, die 
elkaar laat uitpraten en die 
luistert naar elkaar. Een groep 
waarin een yell bedacht is 
waarmee de dag wordt 
afgesloten. Dat is onze groep! 
Helaas hebben we afscheid 
moeten nemen van juf Claudia 
en juf Judith. Ontzettend bedankt 
voor jullie inzet! Juf Claudia zien 
we volgend schooljaar nog wel 
binnen Toermalijn. Juf Judith gaat ergens anders stage 
lopen. Succes allebei! Ook 
Evander heeft een nieuwe school 
gevonden in Duitsland. We gaan je 
missen Evander! Veel plezier op je 
nieuwe school. 
Vorige week mochten een aantal 
kinderen voor hun diploma 
zwemmen en dat ging heel goed. Gefeliciteerd Riccardo, 
Evander en Jayden met het behalen van diploma A. 
Gefeliciteerd Danique met het behalen van diploma C. 
Jullie zijn toppers!! 
Lisa en Tygo ( en juf) zijn jarig in de vakantie. Alvast 
gefeliciteerd en maak er een fijne dag van! Gisteren 
hebben we de verjaardag van juf gevierd. We hebben 
spelletjes gespeeld en nog een keer kniepertjes gebakken. 
Bedankt allemaal voor de fijne dag! 
En nu is het tijd voor vakantie. Lekker even niets doen. 
Geniet! En tot volgend schooljaar!  
 
5  Meester Ronny en juf Romy  

In Taaltrapeze hebben we gewerkt rondom het thema 
“vakantie”.  Nieuwsbegrip ging deze week over de 

reuzenberenklauwen. Deze planten 
zie je nu overal in de zomer en zijn erg 
giftig.  We hebben geleerd wat je moet 
doen als je toch met deze plant in 
aanraking komt. 
Nienke heeft haar spreekbeurt 
gehouden over katten en Larissa over 
de hond. Erg goed gedaan meiden, 
we hebben er weer veel van geleerd.  
Afgelopen dinsdag ochtend zijn we 

naar de fietscrossbaan geweest en hebben daar uitleg 
gekregen over fietscross en mochten zelf ook nog even 
proberen. Wij willen Rick, zijn ouders en zus bedanken 
voor de leuke, actieve  ochtend daar. 
Woensdag hadden we ruilbeurs op het plein. We mochten 
speelgoed meenemen waar we thuis niet meer mee 
spelen en wilden ruilen met een 
ander. Ook dit is elk jaar weer een 
groot succes en zagen weer veel 
blije gezichten! 
Donderdag hebben we meester –en 
juffen dag  gevierd en zijn we naar 
het zwembad geweest.  
’s Middags stond ons op het plein 
ook nog een leuke verrassing te 
wachten. 
Vrijdag de laatste schooldag, een dag van opruimen, maar 
ook een leuke afsluiting van het jaar, met bingo en film. 
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie  toe, met 
mooi weer  en alvast veel succes en plezier in de 
volgende groep. 
Juf Romy, meester Stan en meester Ronny 

          

http://www.ggddrenthe.nl/eikenprocessierups
http://www.ggddrenthe.nl/teken
http://www.zwemwater.nl/


 
6 Juf Annemiek en juf Dionne 

Alweer het laatste (korte) 
nieuwsbericht van het jaar. Wat 
hebben we hard gewerkt en wat is 
de tijd voorbij gevlogen. In de 
laatste weken hebben we nog een 
nieuwe leerling in de klas 
gekregen. Haar naam is Wendy. 
Wendy we wensen je een fijne tijd 
toe bij ons op school! De 

afgelopen tijd hebben een aantal kinderen hun 
spreekbeurt gehouden. Knap 
gedaan! Het is altijd een spannend 
om je verhaal te vertellen voor een 
groep, maar dat hebben jullie goed 
gedaan! Afgelopen donderdag 
hebben de juffen de rapporten 
besproken met de ouders die 
aanwezig waren. Wij zijn trots op 

de resultaten en de mooie rapporten! 
Nemen jullie ze na 
de vakantie weer 
mee?  
Na al dat harde 
werken hebben we 
nog een leuke 
laatste schoolweek 
gehad met de 
ruilbeurs, de 
meester- en juffendag en het zwemmen 

in Aquarena. Dat was het voor dit schooljaar. We zien 
jullie weer op 29 augustus. Maar voor nu  wensen wij 
iedereen eerst een hele fijne, zonnige, mooie, rustige, 
relaxte en vooral een leuke vakantie toe!   
 
6/7     Juf Belinda en juf Mirjam  

EINDE SCHOOLJAAR 2015-2016: 
Snel gegaan, heel snel gegaan. Veel bijgeleerd, heel veel 
bijgeleerd, maar ook beslist heel veel leuke dingen 
gedaan. Niet dat leren niet leuk is, maar……. dàt is toch 
wat anders. We bedanken elkaar voor dit fijne schooljaar, 
waarbij de klas erg betrokken was 
bij elkaar. Ook de ouders die deze 
week hebben gereden, en alle 
andere ouders en mensen die ons 
dit schooljaar weer vooruit hebben 
geholpen, ……. Bedankt!! 
We sluiten het schooljaar nu af met 
de laatste schoolweek, zwemmen, 
uitstapje naar juf, verjaardag Stan, 
ruilbeurs, spelletjes doen, snoepje, 
hapje, patatje, opruimen, inpakken en wegwezen.  

Voor iedereen een hele fijne 
zomervakantie! 

 

 
 
6/7  Juf Marjon en juf Irene 

Dit is alweer de laatste 
nieuwsbrief van dit 
schooljaar. 
Op 1 juli was er een leuke 
sportdag met o.a. een 
touwbrug, freerunning, 
klimwand, reuze schommel 
en een shackline. We hebben goed ons best gedaan en 
alle onderdelen doorlopen. 

Ilias was jarig, maar ivm de ramadan heeft hij later 
getrakteerd. Nog van harte gefeliciteerd.We hebben 
afscheid genomen van Naomi G, Frederika en Ilias. Zij 
gaan naar een andere school na de vakantie. We wensen 

hen veel plezier en succes daar. 
Ilias heeft ook zijn spreekbeurt 
gehouden over karate. Hij heeft 
ons verschillende dingen laten 
zien, voor gedaan. Erg knap! 
Taltitha en Frederika hebben hun 
zwemdiploma gehaald. Van harte 
gefeliciteerd met deze prestatie. 
Juf Boudette heeft met rekenen 
leuke rekenspelletjes met ons 
gedaan. 

Deze week hebben we ook afscheid 
genomen van juf Boudette en juf Lot. 
Zij hebben ons dit schooljaar goed 
geholpen. Bedankt dames. 
Woensdag was de ruilbeurs, 
donderdag de zwemdag. Vrijdag 
hebben we met elkaar de laatste dingen opgeruimd en 
schoon gemaakt. 
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en zien 
elkaar weer terug op maadag 29 augustus. 

7/8  Juf Anke en juf Romy 

De schoolverlaters hebben al afscheid genomen. 
wat hebben we een goed jaar gehad samen. 
We hebben heel hard gewerkt. daarom hebben we ook 
goede resultaten bereikt. En daardoor konden we veel 
extra dingen doen.Zoals opening van de 
kinderboekenweek, musical en 
eindkamp voor de schoolverlaters. 
Tijdens de musical stegen jullie boven 
jezelf uit en stonden te stralen! Wat 
ben ik trots op jullie!!!!!!! Nu wens ik 
jullie een hele fijne vakantie. 
De schoolverlaters, heel veel succes 
op het vervolgonderwijs. 
En de kinderen van groep 7 komen na de zomervakantie 
gezellig weer terug op Toermalijn. 
Veel plezier allemaal.  

7/8  Juf Margreet  

Na een prachtig schooljaar, een fantastische musical  
en een fantastisch schoolkamp én een superleuk afscheid 
van de schoolverlaters, is het nu echt tijd om afscheid te 
nemen van alle schoolverlaters. 
'Maak er wat moois van..' hebben alle meesters en juffen 
gezongen in ons afscheidslied aan jullie. 
Er rest nog maar één ding te zeggen:  
allemaal een HELE GOEDE TOEKOMST toegewenst!!!! 
En nu eerst de zomervakantie. 
Een fijne vakantie en veel succes op je nieuwe school! 

 

 

 

 

 

 


