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Trefwoord   

Week 40 en 41 (3 t/m 14 oktober): Stoelendans 
■ Inhoud: Een plek innemen, je plek verliezen. Over concurrentie, competitie en jaloezie. Over je plek afstaan en elkaar de   
ruimte gunnen. 
■ Bijbel: Abraham, Sara en Hagar; Ismaël en Isaak (Genesis 16 t/m 21). 

 
U kent vast het spelletje stoelendans, waarbij je moet zorgen op één van de lege stoelen komt te zitten, 
terwijl er minder stoelen zijn dan spelers. Een spelletje, dat in het echte leven zich ook soms voordoet en 
dan een strijd kan worden: er is geen plaats voor iedereen. 
De kinderen denken na over de plek die ze in de klas hebben en bij u thuis. En daar vindt soms die strijd 
plaats over wie de eerste mag zijn en dat kan leiden tot jaloezie. Soms wordt een kind buitengesloten of 
je komt op de reservebank bij de sportclub te zitten. Hoe is dat om voorgetrokken te worden of 
buitengesloten te worden? We willen samen over deze ‘stoelendans’ nadenken. 

 

Inloop koffie-uurtje 

Zoals op iedere school zijn ook op Toermalijn veel ouder(s)/verzorger(s) die heel betrokken zijn bij de school. De meeste 
ouder(s)/verzorger(s) brengen nu dagelijks zelf hun kind naar school, denken en helpen mee bij activiteiten, ergeren zich aan 
hondenpoep of de verkeerssituatie, hebben gewoon een vraag waarom iets wel of juist niet gebeurt, enz., enz. 
Het zou jammer zijn wanneer die vragen, wensen, ideeën of ergernissen buiten de school of bij het hek blijven hangen. Want 
dan komt er geen antwoord of actie. 
En daar willen we graag wat aan doen! We willen tenslotte een laagdrempelige school zijn waarin 
ouder(s)/verzorger(s) gehoord worden en waarin ouder(s)/verzorger(s) en team elkaar snel en goed 
informeren. 
Iedere eerste dinsdag van de maand, van 08.45 tot 09.45 uur,  hebben we daarom een inloop koffie-
uurtje. U bent op die tijd van harte welkom voor een kopje koffie of thee. Tegelijkertijd kunt u uw 
wensen, ideeën, vragen e.d. delen met de directeur. 

 
Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage voor dit schooljaar wordt binnenkort geïnd middels de automatische incasso. Heeft u geen machtiging 
hiervoor afgegeven, dan ontvangt u in februari 2017 een rekening. 

 
Fotograaf 

Maandag 31 oktober komt de schoolfotograaf foto’s nemen van de groepen en individueel. Denkt u aan 
kleurige kleding? 
 

Schoolverlatersonderzoeken 

Op maandagochtend 7 november en woensdagochtend 9 november worden de schoolverlatersonderzoeken afgenomen. 
De ouders van de leerlingen die dit betreft worden hiervan op de hoogte gebracht. 
Het is dan belangrijk dat alle schoolverlaters aanwezig zijn op school. Maakt u daarom op die dagen geen afspraken voor uw 
kind tijdens de schooluren. 

 
Uitgang Hagendoorn, bij De Aventurijn 

Voor de rust van de leerlingen in beide scholen vragen wij u dringend, wanneer u uw zoon/dochter ophaalt vanaf de ingang 
aan de Hagendoorn, om buiten het hek op uw kind te wachten. 
Voor ieders veiligheid: op het pad wordt gelopen met de fiets, totdat je buiten het hek bent. Laten we als volwassenen de 
kinderen aan deze afspraak helpen herinneren, op het moment dat ze het even vergeten. 

 
Daily Mile ook op Toermalijn 

‘Kinderen van deze tijd bewegen te weinig’.  
We horen en lezen het dagelijks wel ergens. Ook op school zitten leerlingen gedurende de dag veel. Twee keer per week 
gymles en twee pauzes per dag buiten is goed, het is niet genoeg.  
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Dat bewegen bijdraagt aan wel bevinden, aan je gezonder en fitter voelen is niet nieuw. Belangrijker is, ook iets te doen met 
die wetenschap. 
De ‘Daily Mile’ is een, zo vinden wij, mooi initiatief hierin. Het idee komt uit Schotland en werd bedacht door een 
schooldirectrice om de leerlingen weer fitter te krijgen. 
Het doel van The Daily Mile is heel simpel: fittere kinderen door 15 minuten per dag (hard)lopen op school!, met Erben 
Wennemars als grootste ambassadeur. 
Wij gaan als school dit initiatief volgen. Eerst op proef. Na de kerstvakantie evalueren we of het inderdaad de positieve 
bijdrage heeft, die wij er van verwachten. 

 
AR: Wecycle inzamelactie van sept.-nov. 2016 

De Ar wil graag met de kinderen meedoen met de inzamelactie van kleine elektrische apparaten van Wecylce.  

Jong geleerd, oud gedaan. Het is belangrijk dat jonge mensen leren om afgedankte elektrische apparaten 
en energiezuinige lampen in te leveren voor recycling. Wij willen kinderen en leren dat je afgedankte 
elektrische apparaten en energiezuinige lampen moet inleveren voor recycling en dat ze niet in de vuilnisbak 
horen. 

‘Wecycle, zodat kinderen leren dat je moet recyclen’. Als je kinderen wilt voorbereiden op de toekomst, is 
het belangrijk dat ze afval als grondstof gaan zien. Dat geldt ook voor afgedankte elektrische apparaten.  

De actie is van 1 sept. t/m 20 nov. 2016. Kinderen mogen onderstaande afgedankte elektrische apparaten meenemen naar 
school en inleveren bij de administratie:  

Elektrische apparaten die in een plastic tas passen: o.a. Strijkijzer; Broodrooster; Föhn; Krulborstel; Wekkerradio; Waterkoker; 
Tandenborstel; Scheerapparaat; Tosti ijzer; Afstandsbediening tv; Routerkastjes; Boormachine; Schuurmachine; 
Decoupeerzaag; Verf afbrander 
 
De AR zorgt voor verdere afhandeling. 
We hopen op een goede actie! De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Jarige Job, zodat de kinderen andere kinderen 
helpen aan een leuke verjaardag.  
 
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 
   

 
1/2 Juf Melissa en juf Amanda 

Een nieuw schooljaar een 
nieuwe start. Bekende en 
nieuwe gezichten. Dit 
schooljaar starten wij met 
zeven kinderen. De eerste 
twee weken hebben wij de 
tijd genomen om elkaar, de 
klas en de school te leren 
kennen. Ook hebben wij samen afspraken gemaakt zodat 
we een mooi en vooral gezellig jaar tegemoet gaan met 
onze groep.  Hierover hebben wij gezongen in het lied “Al 
die ikken zijn een groep, onze GIGA groep”. Na deze twee 
gouden weken zijn wij gestart met een nieuw thema “Ik wil 
dat!!”.  Dit verhaal gaat over Cindy. De juf van Cindy leest 
een verhaal voor over rode schoentjes. Dit verhaal  vindt 
Cindy heel mooi. Als Cindy ziek wordt is ze ontroostbaar, 
omdat ze niet het einde van het boek kan horen. Gelukkig 
mag ze het boek van juf lenen. Dit thema gaan we werken 
over boeken en de bibliotheek.  

 
 
 

 
Dit sluit aan bij onze project week met het thema “Voor 
altijd jong” dit is tevens het thema van de 
Kinderboekenweek.  Graag zien wij u allen op de 
projectavond op 12 oktober van 18.00 tot 19.00 uur. 

3 Juf Woudy en juf Belinda 

De afgelopen weken zijn we langzamerhand allemaal 
weer in ons ritme gekomen. Best een beetje lastig, weer 
naar school terwijl het steeds nog zulk mooi weer is. 
Toch zijn we natuurlijk hard aan het werk.  
Naast de juffen van groep 3/4 hebben we daar ook nog 
hulp bij gekregen.  Juf Kimberley is onze stagiaire die er 
drie dagen per week is. Op dinsdagochtend komt juf 
Guillaime ons helpen. Fijn! 
Groep 3 heeft al een heleboel woorden en letters geleerd. 

In het klikklakboekje hebben we al 
deze letters gestopt, en zien we 
opeens dat er zo nog veel meer 
woorden kunnnen worden 
gemaakt en gelezen. 
Groep 4 is druk aan het oefenen 
met allerlei soorten woorden. 
Woorden met de "sch", met de 
"ng" en de "nk". Samengestelde 
woorden, en woorden waar je aan 
het eind een letter ziet die je 
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anders moet uitspreken. Wat de "d" van "duim", spreek je 
aan het eind van "bad" opeens anders uit. 
Door veel te lezen ga je zulke dingen vanzelf steeds 
makkelijker vinden. Leeskilometers maken, zowel op 
school als thuis is dan ook heel belangrijk. 
Komende week gaan wij starten met het thema van de 
kinderboekenweek "jong en oud". We gaan het hebben 
over opa's en oma's, vroeger en nu.  
We gaan zelfs twee keer naar een voorstelling die ook 
over dit thema gaan. Wat een geluksvogels. 
Aan het eind van het project is de kijkavond. We hopen 
dat u allemaal een kijkje komt nemen, en natuurlijk mogen 
opa en oma ook mee.  
Op dinsdag is de wekelijks 
boekenuitleen. De 
boekenmoeders zijn dan op 
school om de kinderen te 
helpen. Denkt u eraan om op 
dinsdag de boekentas weer 
mee naar school te geven? 
Vandaag vieren we de verjaardag van Micha die 7 jaar 
geworden is. Gefeliciteerd!  

4/5 Juf Janette 

De eerste Nieuwsbrief vanuit de groep van dit schooljaar. 
Zo langzamerhand zijn we allemaal een beetje gewend. 
En bij een goed begin horen natuurlijk verjaardagen. Zo 
vierden we 24 augustus de verjaardag van Lindsay en 8 
september de verjaardag van Suze. Bedankt voor de 
traktatie. De eerste twee weken stonden in het teken van 
de “Gouden weken”. We hebben verschillende spelletjes 
gedaan om elkaar beter te leren kennen. Het spelletje met 
de hoepel vonden we tocht wel het leukst! Juf Claudia is 
ook weer bij ons terug. Zij helpt ons op maandag en 
dinsdag. Natuurlijk zijn we ook gestart met het dagelijks 

werk. Groep 4 werkt uit veilig leren 
lezen en stap voor stap. Groep 5 
gaat naar meester Ronny voor 
STAAL. Met rekenen oefenen we 
met het splitsen van de getallen 
(groep 4) en de getallenlijn. Groep 
5 is begonnen met de sprongen 
van 5 (en daarmee de tafel van 5) 
en de sprongen van 10 (en dus de 

tafel van 10). De leerlingen van groep 5 mogen de 
leerlingen van groep 4 soms helpen met het maken van de 
rekenopdrachten. Leuk om te zien hoe ze elkaar helpen! 
We hebben gehoord/ gelezen  over het ontstaan van 
regen. Natuurlijk moesten we het zelf ook even 
uitproberen. We hebben hiervoor de waterkoker en een 
koelelement gebruikt. Het duurde even maar het is gelukt, 
wij kunnen zelf regen maken! Fijn dat ik maandag 19 
september met zoveel ouders even heb kunnen spreken. 
Na de herfstvakantie ga ik starten met de huisbezoeken. 
 

4/5  Meester Ronny en juf Belinda  
De afgelopen tijd hebben we gewerkt rondom het thema 
“Start” in onze nieuwe methode voor taal, Staal. We 
hebben moeilijke woorden geoefend die met spel te 
maken hebben en hebben kaartjes gemaakt voor het 
Staalspel. Kaartjes waarmee we iets moesten uitbeelden, 
omschrijven of tekenen. 
De kinderen hebben uiteindelijk zelf het Staalspel 
gespeeld. 
In Staal spelling werken we met hakwoorden. De regel die 
hierbij hoort is “je schrijft het woord zoals je het hoort.” 
Daarnaast kwam hier nog de regel bij van speciaal 
hakwoorden, “daar mag geen u tussen!”. 
Ook hebben we een start gemaakt met verkeer. We 
werken in een boekje van Veilig Verkeer Nederland. Hier 

zijn leuke opdrachten, 
plaatjes en filmpjes bij. We 
hebben geleerd hoe je in 
verschillende situaties veilig 
moet oversteken. 

Nieuwsbegrip en Ralfi hebben aandacht besteed aan 100 

jaar Schiphol. Deze week gaat het over de nieuwe 
eilandjes die gemaakt worden tussen Flevoland en Noord 
Holland, de zogenaamde Marker Wadden. Eén van de 
eilandjes is nu klaar en de andere 4 de komende 4 jaar. 

              
Knutselen doen we in de herfstsfeer. We zijn naar het bos 
geweest en hebben allerlai spulletjes gezocht voor de 
herfsttafel. Ook hebben we zelf een werkje geknutseld van 
een boom met vallende bladeren. Op de vrijdag hebben 
we een stagiaire in de groep, juf Bo. Van harte welkom in 
onze groep. 
 
5/6 Juf Dionne 

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. En wat hebben 
we al veel gedaan!  

Op de eerste schooldag was 
Jesse jarig en op de tweede 
schooldag Larissa. Een 
feestelijk begin. En over de 
jarigen gesproken, Bart was 
afgelopen zondag jarig. Allen 
nog van harte gefeliciteerd! 
 

Zoals iedereen inmiddels wel weet is juf Dionne er de hele 
week. Op maandag en dinsdag is ook juf Lot in de klas. Zij 
is SAW-student en komt in de klas helpen, maar ook haar 
opdrachten uitvoeren.  
De eerste weken stonden in het teken van kennis maken 
met elkaar en ook alvast een beetje samenwerken. Het 
spel olifant, tijger, muis was een grote favoriet. Vraag er 
maar naar bij uw kind, die kan vast wel uitleggen hoe we 
dat hebben gespeeld.  

Dit jaar zijn we begonnen in 
een nieuwe methode voor 
taal en spelling. De methode 
heet Staal.  Dat is wel even 
wennen, maar ook erg leuk! 
Zeker nu we elke les een 
filmpje gaan kijken. Met taal 
hebben we de afgelopen tijd 
gewerkt aan het thema 

‘Lekker’. We weten nu hoe we een recept kunnen 
schrijven en wat het verschil is tussen bereiden en 
voorbereiden. Met spelling zijn we bezig met de 
hakwoorden. Dat zijn woorden die je schrijft zoals je ze 
hoort. Er zijn ook nog speciale hakwoorden, daar hoort 
geen u tussen. Met behulp van de hakkaarten kunnen we 
het woord goed opschrijven.  
Met rekenen zijn we alles weer even aan het opfrissen, 
zoals het uitrekenen van plussommen over het tiental 
(zoals 8 + 6 of 7 + 5). We denken daarbij aan de verliefde 
harten, want die zijn samen altijd tien (1 en 9, 2 en 8, 3 en 
7 enz.). Ook hebben we alweer een start gemaakt met de 
keersommen.  
Verder zijn we ook aan het werk geweest met Leesparade, 
de methode voor technisch lezen, Argus Clou en schrijven 
in ons schrijfschrift. Zoals u merkt, er wordt inmiddels weer 
hard gewerkt! We maken ons nu op voor de komende 
periode, waarin ook de eerste toetsen gemaakt gaan 
worden. Belangrijk daarbij is dat we goed ons best doen, 
maar best een foutje mogen maken, want van fouten leren 
we!  
 
7 Juf Annemiek en juf Romy 

We hebben al weer heel wat te vertellen in deze 
nieuwsbrief!  
De foto's geven een prachtig beeld van het samenwerken 
en van de nieuwe methode Staal die we hebben voor taal. 
Met Nieuwsbegrip hebben we gelezen over de Daily Mile". 



Die mile hebben we regelmatig gelopen door het bos of 
rond de school. Dit vonden we erg leuk om te doen. Met 
geschiedenis leerden we over de eerste boeren en de 
hunebedbouwers. We zijn in het bos geweest om het 
hunebed te bekijken. Met aardrijkskunde hebben we 
geleerd om kaarten te lezen. Ook zijn we begonnen met 
Engels. Wat is het ontzettend leuk om een andere taal te 
leren. Met rekenen werken we nu al tot 1000, maar we zijn 
ook nog druk met de tafels en leren nu dat we deze ook 
kunnen gebruiken om te (ver)delen. 
  

        
 
6/7     Juf Eline en juf Mirjam  

Naast juf Eline en juf Mirjam is nu ook juf Britt bij ons in de 
klas. Juf Britt is stagiaire van de SPW. Ze komt tot en met 
januari extra in de groep op maandag en dinsdag. Ze gaat 
extra lezen met een groepje van drie leerlingen en waar 
kan ook individuele hulp bieden. Ook helpt ze met 
nakijken, klaarzetten en opruimen van allerlei dingen. We 
zijn blij met haar komst, hierdoor kunnen we weer wat 
extra doen.  
Afgelopen maandag was er een mevrouw van  Halt  in de 
klas. De leerlingen kregen een informatieve les over 
allerlei zaken rondom jeugd criminaliteit. Er was een 

spreekster die de leerlingen via het 
digibord liet zien wat er zoal kan 
gebeuren als je als tiener 
verkeerde keuzes maakt, of als je 

meeloper bent als je vrienden kattenkwaad uithalen.  
Deze week waren we even opgesloten in ons lokaal. Toen 
Bram terugkwam van de wc, kon hij het lokaal niet meer 
in. De klink van de deur werkte ineens niet meer. Alle hulp 
die erbij kwam kon het probleem met de klink niet 
oplossen. Uiteindelijk is er iemand van een bouwbedrijf 
gekomen om de deur te openen. Inmiddels waren we 
allemaal al door het raam naar buiten geklommen en 
zaten we bij de kapstok aan ons broodje. Gelukkig is het 
daarna allemaal weer goed gekomen en konden we na de 
gym weer gewoon in het lokaal. 
Tijdens de rekenlessen besteden we heel veel tijd aan het 
leren van de tafels. Iedereen in groep 6 moet de tafels van 
1 t/m 5  door elkaar kennen. Iedereen in groep 7 ook nog 
de tafel van 6, 7, 8 en 9. Vorig jaar is er ook al veel tijd  
aan gewerkt. Iedereen heeft een tafelboekje in de klas en 
kan daar op een verloren moment extra in werken. Thuis 
kan ieder de tafels leren door op de computer te oefenen 
op www.tafels leren.nl. 
De jarigen waren: Mees en Justis in augustus, Juf Britt, 
Nathan en Peter in september. Allemaal nogmaals van 
harte gefeliciteerd en bedankt voor de traktaties. 

Tijdens de taal en spellinglessen 
werken we uit een nieuwe methode. 
STAAL. De leerlingen werken in 
boeken en werkschriften. De 
methode wordt aangeboden via het 
digibord, waarbij we filmpjes, raps, 
rijmpjes en liedjes te zien en te 
horen krijgen. Ook kunnen we de 
bladzijden uit de werkboekje heel 
groot op het bord laten zien. De 
leerlingen zijn erg enthousiast. 

Binnenkort gaan de juffen de huisbezoeken plannen. De 
ouders krijgen hierover bericht. 
 
 

7/8  Juf Marjon en juf Irene 

Na de vakantie zijn Scott, Shirley, Sebastian en Harm bij 
ons in de klas gekomen. De eerste 3 leerlingen kwamen 
uit de groep van juf Anke. Harm is nieuw op onze school 
gekomen. Erg leuk dat hij het broertje is van Naomi van 
wie we afscheid genomen hebben. Welkom allemaal. We 
hopen op een leuke en leerzame tijd met elkaar. 
Mandy, Kayne en Sebastian zijn jarig geweest. Nog van 

harte gefeliciteerd. 
Maik is deze week geopereerd aan zijn 
arm. We hopen dat het goed geneest.  
In het begin van het schooljaar hebben de 
leerlingen een agenda gekregen waarin 
we regelmatig belangrijke dingen 
vermelden. Ook komt hierin het huiswerk. 
We zijn begonnen met elke week een tafel 
te leren, met om de paar weken herhaling 

van de geleerde tafels. 
We hebben een nieuwe methode voor taal en spelling. 
Deze heet Staal. Deze methode geeft aan dat er 
(voorlopig) geen huiswerk voor spelling mee gegeven 
hoeft te worden. Vandaar dat uw kind geen woordenlijst 
heeft mee gekregen om thuis te leren. 
Deze week is er iemand van bureau Halt geweest om ons 
voor te lichten. 
Juf Ina is weer begonnen met de kooklessen. Meester 
Jeroen is er op woensdag, donderdag en vrijdag. Hij werkt 
met een paar leerlingen op die dagen met rekenen. Op 
donderdagmiddag doet hij techniek met een groepje 

leerlingen. Altijd fijn om een paar extra 
handen erbij te hebben. 
Woensdag 12 oktober is de projektavond. 
Het thema is van de kinderboekenweek: 
voor altijd jong, gekoppeld aan onze 
methode ‘De Vreedzame school’. We 
hopen dat ouders en vooral opa's en oma's 

die avond komen kijken. 

7/8  Juf Margreet  

De maand september is voorbij gevlogen. We hebben de 
kennismakingsavond gehad. Er gelukkig kwamen er veel 
ouders en we zijn goed met elkaar in gesprek geweest. 
In voorbereiding op de Boekenweek doen we een 
leesproject in de groep. 
De kinderen lezen in tweetallen een boek 
en beoordelen dat boek ook. Daarvoor 
hebben ze een werkboekje gekregen.  
Vervolgens kijken we met de hele groep 
welk boek het hoogst heeft gescoord. Dat 
boek wordt het TOP-boek van de groep.  
Volgende week mogen de kinderen ook 
hun lievelingsboek mee naar school nemen. Dan gaan we 
elkaars lievelingsboeken lezen. Het is handig om je naam 
in het boek schrijven. 

Op een aantal 
dinsdagmiddagen gaan de kinderen 
in groepjes van vijf naar de social 
media training. We volgen het Slim 
online boekje.  
We zijn begonnen aan ons nieuwe 
taal en spellingswerk. 

De methode heet STAAL. De kinderen vinden het mooi 
werk en doen het met veel plezier. 
Met trefwoord gaat het over het thema 'stilstaan of 
bewegen'. We zijn ook weer begonnen met de 
spreekbeurten. 
En dan de Daily Mile! Rick wil graag laten weten dat wij op 
SBO-Toermalijn de allereerste school van Drenthe waren 
die aan de Daily Mile meededen! We gaan lekker door met 
de Daily Mile. Tot aan de kerstvakantie blijven we rennen 
voor onze conditie en betere concentratie. Dat doen we 
vooral op dagen dat we geen gym hebben of als 
we gewoon even een verzetje nodig hebben om weer 
goed verder te kunnen leren op school. 
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