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Trefwoord 

Week 42 t/m 45 (17 oktober t/m 11 november): Doorbijten 
■ Inhoud: Over ergens voor gaan, je doel nastreven en volhouden. Over wat je ertoe brengt 
om tegenstand te overwinnen. 
■ Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban; Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33). 
 
De bijbelverhalen in dit thema gaan over een echte doorbijter: Jakob. Hij is maar een paar tellen jonger dan 

zijn tweelingbroer Esau, maar hij wil dolgraag de oudste zijn.  
Kinderen laten vaak zien dat ze doorbijters zijn. Als ze graag iets willen leren, dan gaan ze ervoor. Maar soms wordt het 
zwaar. Bijvoorbeeld als het te lang duurt of saai wordt voordat ze resultaat zien. 
Om echt vol te houden moet je gemotiveerd zijn. En dan helpt het als je de zin kunt ervaren van de dingen die je moet doen. 
Dan weet je dat tanden poetsen gezond is en waarom een sponsorloop niet gemakkelijk is maar wel waardevol. Bij die 
ontdekkingstocht willen wij de kinderen graag helpen.   
 
Week 46 t/m 48 (14 november t/m 2 december): Verbinden 
■ Inhoud: Over wat mensen bindt en de kracht van een samenleving. Over verdeeldheid en over broederschap, over 
tegenpolen en bruggenbouwers. 
■ Bijbel: Jozef en zijn broers (Genesis 37); Jozef, Potifar en de farao (Genesis 39 t/m 41); Het weerzien van de broers 
(Genesis 44 en 45). 
 

Inloop koffie-uurtje 

Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is er iedere  eerste dinsdag van de maand een 
inloop koffie-uurtje. Vanuit de belangstellenden is geopperd om de onderwerpen die er aan de orde 
gekomen zijn, maandelijks in de nieuwsbrief te melden. Een mooi idee waar we ook zeker gehoor aan 
willen geven. De afgelopen keer is aan de orde gekomen: 
-de speellijsten: ouders merkten op dat ze wel de gegevens aangeleverd hebben, maar dat de lijsten 
nog niet mee naar huis gekomen zijn. Als het goed is, hebben de leerlingen waarvan de ouders 
aangegeven hebben dat ze op de lijst wilden komen, de lijst nu ook gekregen; 
-de jaarplanner, zoals de school deze aan het begin van het jaar meegeeft, ervaren ouders als heel praktisch en overzichtelijk, 
en dus heel bruikbaar; 
-de veiligheid rond de school met name rond de tijd dat de school uit gaat ervaren ouders als zorgelijk. Het voorstel wordt 
geopperd of er een goed zichtbaar signaal, bijv. in de vorm van een ‘slow down-mannetje’, aan het begin van de straat of op 
meerdere plaatsen in de straat aangebracht kan worden. We gaan ons hierover buigen; 
-verder hebben ouders nog enkele ervaringen onderling uitgewisseld. 
 
Dinsdag 1 november van 08.45 tot 09.45 uur bent u weer van harte welkom voor een kopje koffie of thee.  
 
Bereikbaarheid ouder(s)/verzorger(s) 

Zorgt u er voor dat u tijdens de dag voor de school bereikbaar bent, dan wel dat er iemand op de achterhand is. We maken 
mee dat we niemand van het thuisfront kunnen bereiken op het moment dat een kind bijv. ziek is. Dat is voor niemand fijn en 
vooral voor het betreffende kind niet.  

 
Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage voor dit schooljaar is middels de automatische incasso geïnd. De naam die hierbij op uw afschrift vermeld 
staat is Stichting Primenius. 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. Tip: kleurige kleding 
is wel mooi voor de foto. 
 

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 heel belangrijk dat alle schoolverlaters aanwezig zijn op school. Maakt u daarom op die dagen geen afspraken voor 
uw kind tijdens de schooluren. 
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November 

01  Inloop koffie-uurtje 

11  Sint Maarten 

 

December 

05  Sinterklaas, 12.30 uur vrij 

06  Inloop koffie-uurtje 

22  Kerstviering  

23  12.30 uur vrij Start kerstvakantie 

24  dec. t/m 08  jan. KERSTVAKANTIE 

http://www.toermalijn-sbo.nl/


Renovatie van de school 

De meeste ouder(s)/verzorger(s) weten inmiddels dat Toermalijn mag renoveren. Maar omdat we ook nieuwe leerlingen op 
school hebben, besteden we er hier toch kort aandacht aan. De school mag renoveren en zoals het er naar uit ziet, zal dat na 
de zomervakantie van start gaan. De renovatie is zodanig grondig, dat we in die periode op deze locatie geen les kunnen 
geven. Op dit moment wordt druk gezocht naar een passende tijdelijke locatie. Wat betreft de renovatie van het 
schoolgebouw, zijn nu de eerste voorzichtige plannen m.b.t. de ruimtes in kaart gebracht. Er wordt nu door de architecten druk 
aan gewerkt hier een concepttekening van te maken. 
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
AR: Wecycle inzamelactie van sept.-nov. 2016 Laatste mogelijkheid!! 

De inzamelactie is bijna afgelopen. Heeft u nog een kapot elektrisch apparaat dan kunt u deze nog inleveren t/m 20 nov. 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  

Doppen sparen voor onze geleidehonden Update september: dit jaar 70.000 kilo plastic doppen gespaard! 

 
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi ze niet weg, 
maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, 
sorteren als het transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten goede aan de 
opleiding van onze geleidehonden. 
 (http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-
geleidehonden/)  
 
De totale opbrengst op dit moment op school is 185 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 
- Biboliotheek: Zondagmiddag 6 november in Bibliotheek Emmen is er een voorstelling 3x Hoera voor Kroki. Aanvang 14.00 
uur, toegang € 1,-. 
   

 
1/2 Juf Melissa en juf Amanda 

Herfst herfst wat heb je te koop? In 
ons geval een berg kastanjes. De 
afgelopen weken heeft de herfst zich 
van zijn mooi kant laten zien. We 
hebben volop genoten van het zoeken 
naar kastanjes op ons schoolplein en 
de wandelingen door het bos 
tegenover de school. Na het afsluiten van onze project 
week met het thema “voor altijd jong” en genoten te 
hebben van een leuke herfstvakantie zijn we zijn 
begonnen met een nieuw herfst thema “Ritseldans en 
notentaart”. Hierin wil beer al in winterslaap gaan, maar 
het is nog maar herfst. Zijn vrienden vos, ree en uil willen 
hem mooie dingen van de herfst laten zien. Samen 
dansen zij in de afgevallen bladeren de ritseldans en 
zoeken zij de ingrediënten voor een notentaart. Hierdoor 
ziet beer dat de herfst ook heel leuk kan zijn en geniet hij 
volop samen met zijn vrienden van dit prachtige seizoen.  
Volgende week gaan wij beginnen met onze lampionnen 
voor Sint maarten en oefenen met het zingen van de 
liedjes.  
Wij wensen iedereen een gezellige Sint Maarten. 

 

3 Juf Woudy en juf Belinda 

Wat hebben we fijn en hard gewerkt aan 
ons project rondom de 
Kinderboekenweek. We hebben veel 
van elkaar gehoord over onze familie's, 
opa's en oma's en alles wat onze eigen 
familie's zo bijzonder en speciaal maakt. 
          Tijdens de kijkavond heeft u 
kunnen zien wat we allemaal gedaan, 

gemaakt en geleerd hebben. 
 
De herfstvakantie was een 
welkome onderbreking van de 
oktobermaand, waarna we nu 
op weg gaan richting alle 
bijzondere feesten die er aan 
komen. 

Het eerst feest vierden we afgelopen 
maandag al. Keano, die al een keertje 
meegedraaid had, is gestart in onze 
groep. Wij wensen hem een hele fijne 
tijd in onze groep en op Toermalijn.  
Ook vierden we maandag de verjaardag van Romy, die 
acht jaar is geworden.  
We zijn deze week begonnen met het maken van een 
lampion. Het duurt nog even voor het Sint Maarten is, 
maar het maken van een lampion is een flinke klus die 
best veel tijd kost. En.... we willen er natuurlijk iets heel 
moois van maken. 
 

          

http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/
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Groep 3 gaat deze week de eerste kern van lezen en taal 
afsluiten, zodat zij volgende week in Kern 2 kunnen gaan 
starten.  
Met rekenen is groep 3 druk aan het werken met de 
diverse rekenbegrippen, tellen en terugtellen. 

Groep 4 is bezig in Kern 8. We werken over de 
woorden  ja, zo, nu, waarvan de letterdief de laatste letter 
heeft afgepakt. omdat er geen medeklinker achter staat. 
Met rekenen is groep 4 begonnen met het leren van de 
"omtrek". Met een touw hebben we de omtrek van de 
tafels gemeten, en kwamen we erachter dat dit best een 
heel groot stuk was. Ook zijn we aan het "geldrekenen". 
Dit kun je ook natuurlijk ook heel goed thuis oefenen. 
Over oefenen gesproken, voor groep 3 en groep 4 is het 
heel belangrijk om leeskilometers te 
maken. Hoe meer je oefent, hoe 
makkelijker het lezen gaat. Dit doen 
we op school, maar ook thuis 
regelmatig oefenen helpt enorm. 
Lezen wordt dan makkelijker, gaat 
sneller en..... wordt steeds leuker.  

4/5 Juf Janette 

Na de vakantie is Jake bij ons op school 
gekomen. We vinden het fijn dat je er 
bent en we wensen je een heel fijn jaar. 
Ryan en Valentijn hebben er een jaartje 
bijgekregen. Alsnog gefeliciteerd en 
bedankt voor de lekkere traktatie! We 
hebben de afgelopen weken veel tijd 

besteed aan het lezen. Door veel te oefenen wordt het 
vanzelf makkelijker en natuurlijk ook veel leuker. Wilt u 
thuis ook oefenen? We zijn net gestart met Staal spelling  
(nieuwe methode) We hebben met een gebaar de lange 
en korte klanken geoefend en weten weer wat 
hakwoorden zijn. Naast rekenen, lezen en spelling hebben 

we veel geleerd over onze 
opa’s en oma’s en hoe zij 
vroeger speelden want het 
project stond in het teken 
van opa/oma …jong en 
oud. Wat was het leuk om 
te zien dat er zoveel 
kinderen met opa en oma 
en ouders/familie op school 

kwamen te kijken! En wat was het interessant om over de 
voorwerpen van vroeger te praten ( oude stoof, 
kinderwagen, strijkijzer enz. enz.) Een aantal 
knutselwerken zijn meegegaan naar huis. We gaan nu 
verder met het maken van de lampionnen en alle andere 
leuke dingen rondom deze tijd. We merken dat de dagen 
kouder en natter worden. Ook zien we dat de bomen hun 

blad verliezen.  
We kunnen dat mooi vanuit ons klaslokaal 
zien en houden dit ook goed in de gaten!  
Onze klas heeft van de ouders van 
Marnick kalebassen gekregen. Daar 
waren we erg blij mee, bedankt! 
Juf Claudia heeft met ons boekenleggers 

gemaakt. We zijn erg trots op het resultaat. Het zal het 
lezen nog leuker maken! 
 
4/5  Meester Ronny en juf Belinda  

De afgelopen tijd hebben we gewerkt rondom het thema 
“onderweg” in onze methode voor taal, Staal. We hebben 
moeilijke woorden geoefend die met “onderweg zijn” te 
maken hebben, bijvoorbeeld vertrekken, 
naderen en arriveren. De kinderen moesten 
zelf een route beschrijven van huis naar 
school en deze voorlezen voor de klas. 
Door antwoorden te geven op bepaalde 
vragen en deze voor te lezen, oefenen we 

al in het schrijven van verhalen. Staal besteedt hier veel 
aandacht aan en ook het voordragen voor een groep en 
het samenwerken speelt een grote rol. 
Ralfilezen en Nieuwsbegrip ging over de rubberen korrels 
in kunstgras. Deze korrels zouden slecht zijn voor de 
gezondheid. Deze week gaat het over koning Bhumibol 
van Thailand die op 13 oktober is overleden. Tijdens de 
Nieuwsbegrip lessen oefenen we veel verschillende 
dingen, het 
technisch lezen, 
begrijpend lezen 
en ook een stuk 
woordenschat. 
In Staal spelling oefenen we nu categorie 2, het 
zingwoord, woorden met ng. De regel die hierbij hoort is 
“zingwoord, net als bij ding-dong”. 
De kijkavond is druk bezocht, mooi. De kinderen hebben 
goed en leuk gewerkt rondom het thema jong en oud. In 
onze groep ging je 70 jaar terug in de tijd, naar een school 
uit de jaren ’50. 
In de lessen handvaardigheid gaan we druk aan de slag 
met het maken van een lampion. Deze worden tentoon 
gesteld in de school. Het is dus niet nodig kinderen een 
lampionstok mee te geven naar school. 
Vanaf na de herfstvakantie hebben we een nieuwe leerling 
in de groep, Marciano. Welkom in onze groep! We hopen 
dat je een leuke en leerzame tijd bij ons zult hebben. 

Délano is in de herfstvakantie jarig 
geweest. Nog van harte gefeliciteerd!  
28 oktober is Dave jarig. Alvast 
gefeliciteerd. 

 
5/6 Juf Dionne 

Voor de vakantie hebben we gewerkt aan het thema van 
de Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’. Zoals u tijdens de 
kijkavond heeft kunnen zien, hebben wij opa’s en oma’s 
gemaakt van een potje of een beker, we hebben een elfje 
geschreven over opa’s en/of oma’s, we hebben een 
leesplankje gemaakt met woorden die tweetekenklanken 
(au, oe, ui, ie) hebben én er lag ook een raadgedicht. Het 
was een leuke en gezellige avond en wat fijn dat er zoveel 
ouders, grootouders en andere belangstellenden waren! 
Deze week zijn we weer fris gestart na een fijne 
herfstvakantie. We zijn met taal 
verder gegaan met het thema 
slapen. We leren andere woorden 
voor het woord slapen, zoals 
tukken, maffen en pitten. Ook 
hebben we het gehad over onze 
favoriete slaapplek. Gelukkig is het door de mooie plaatjes 

en leuke filmpjes niet slaapverwekkend!  
 
Na de vakantie zijn we met het tweede blok 
van rekenen begonnen. Daarin gaan we de 
tafel van 2 en de tafel van 10 leren, we leren 
wat moeilijke sommen op te lossen met 
behulp van de familiesommen (2+ 5 = 7 dus 
12 + 5 = 17 en 22 + 5 = 27) en ook blijven 
we oefenen met klokkijken. We hebben al 
even geoefend met de tafel van 2 met onze 
schoenen.  
Tussen al het harde werken door zorgen we 

ook dat de klas een beetje gezellig blijft. Daarom 
knutselen of tekenen we ook regelmatig. Deze week 
hebben we een pompoen gemaakt.  
En natuurlijk komt de tijd van de lampionnen er weer aan. 
Iedereen mocht een keuze maken uit drie lampionnen. 
Daar gaan we vanaf nu hard mee aan de slag, zodat we 
op 11 november allemaal een mooie lampion hebben.  

 



 
7 Juf Annemiek en juf Romy 

Een weekje herfstvakantie is voorbij en we gaan met frisse 
zin de volgende periode in. 
We zijn een week voor de herfstvakantie begonnen met 
het 2

e
 thema van STAAL  taal "Nacht" waar we veel 

nieuwe woorden leren zoals 
schemerdonker, nachtwaker, nachtbraker, 
aardedonker. 
Ook leren de kinderen hoe ze een 
stripverhaal af moeten maken en hoe ze 

een spannend begin van een verhaal kunnen schrijven.  
Met spelling leren de kinderen elke dag een nieuwe 
categorie die elke dag herhaald wordt en die we laten zien 

op het digibord met een filmpje. Ook 
hebben ze hun eigen 
categorie/klankgroepenboekje. 
De herfst is begonnen en we hebben een 
les over paddenstoelen gedaan. Kinderen 

weten dat paddenstoelen schimmels en opruimers in de 
natuur zijn. 
Ook hebben de kinderen hun eerste toets gemaakt van 
Rekenen. De digitale kloktijden en de tafels vragen nog 
veel aandacht. 
Met de geschiedenislessen verdiepen we ons in de tijd 

van de Romeinen en welke dingen zij 
meenamen naar ons land zo’n 50 jaar 
voor onze jaartelling. Ze bouwden villa’s, 
wegen, aquaducten, viaducten, tunnels.  

Wat fijn dat er ouders, opa's en oma's zijn geweest op de 
projectavond en dat kinderen foto's en spulletjes van hun 
opa’s en oma's meegenomen hadden naar school voor de 
tentoonstelling.         
 
6/7     Juf Eline en juf Mirjam  

Na de herfstvakantie zijn we weer met 
frisse moed aan de slag gegaan. 
Tijdens de rekenlessen werken we aan 
de tafels. Groep 6 de tafels 1, 2, 3, 4, 5, 
en 10. Groep 7 alle tafels.  
We doen spelletjes op het digibord, 
werken in tafelboekjes en op rekentuin 
op de computer. Dit kan ook thuis.  
Er op de computer nog heel veel andere 
sites met tafelspelletjes die de leerlingen 
thuis kunnen oefenen. 
Tijdens taal werken we over noodweer en in de 
spellinglessen leren we de spellingregels nu via het 
digibord. Er zijn van alle regels Leuke filmpjes. Tijdens de 
knutsel lessen zijn we een lampion aan het maken. Nog 
twee weekjes en het is weer 11 november. 
Deze week was Yvar jarig, nogmaals gefeliciteerd en 
bedankt voor de heerlijke traktatie. Yvar had zelf lekkere 
cupcakes gebakken. 
 
7/8  Juf Marjon en juf Irene 

We zijn deze maand begonnen met het 
boekenweekproject: voor altijd jong. Dit 
werd geopend door Jordi van der Werf. 
Hij gaf een demonstratie op 
springstelten waarbij hij zelfs over een 
meester heen kon springen! Na afloop 
deelde hij aan elke juf/meester een 
boek uit voor de groep. Woensdag 12 
oktober was de kijkavond n.a.v. het 
project. Fijn dat er zoveel 
belangstelling voor was. 
We gaan langzamerhand naar het 
einde van het jaar. Een drukke maar ook gezellige tijd. We 
zullen binnenkort gaan beginnen met het knutselen van 
een lampion.  
Voor de schoolverlaters extra druk door het 
schoolverlatersonderzoek begin november. Denkt u aan 
de informatie avond hierover op maandag 31 oktober? 
Maar ook in de klas doen we met elkaar ons best om 

steeds een beetje verder te komen. Bijvoorbeeld met onze 
nieuwe methode voor taal en 
spelling. Soms lastig maar wel leuk 
en leerzaam. Ook voor verkeer 
hebben we iets nieuws: De 
jeugdverkeerskrant van Veilig 
Verkeer Nederland. 
Tijdens de geschiedenislessen gaat 
het over de veenafgravingen en 
turfsteken maar ook het aanleggen 
van dijken, terpen, wierden en het 
droogleggen van land waardoor nieuw land (polders) 
ontstaan.  
We hebben voor de herfstvakantie de tafels t/m 5 
geoefend. Dit blijven we herhalen en gaan dan verder met 
de tafels tot 10. 

7/8  Juf Margreet  

Wat hebben we voor de herfstvakantie een schiterend 
project gehad! 
De boekenweek, met het thema 'oud en nieuw' stond 
centraal. Iedereen had spullen meegebracht voor de 
tentoonstelling 'oud en nieuw'. 
Zo bracht Britney een oud lampje mee, Jordy een hele 
oude bijbel en Dylano oude vuuraanstekers. 
Christian had oude én nieuwe spullen meegenomen: een 
oude gebruiksaanwijzing en zijn lego. 
We hebben ook een verhalenwedstrijd gedaan: dat hoort 
er natuurlijk bij!  
De beste verhalen wonnen de Gouden en Zilveren Griffel. 
De winnaar van de Gouden Griffel werd Wietse, met een 
prachtig verhaal over zijn eigen familiegeschiedenis. Het 
ging over de zijn opa die van alles beleefde.  
De zilveren Griffel werd gewonnen door Jesse.  
Hij schreef een indrukwekkend verhaal over zijn opa, met 
wie hij veel beleefd had. 
Op de projectavond konden vaders, moeders, broers en 
zusjes, en vooral opa's en oma's, de 

tentoonstelling komen bekijken.  
Fijn dat jullie met zoveel mensen belangstelling hebben 
getoond. 
Dat vinden we héél mooi!!! 
En toen hebben we een weekje herfstvakantie gehad. 
Deze week zijn we weer gestart. 
De eerste toetsen bij ons dagelijks werk zijn gemaakt: voor 
rekenen en taal.  
De eerste toets voor spelling volgt ook gauw. 
Deze week zijn we begonnen met het maken van de 
lampions voor Sint Maarten. We werken daarbij met jute. 
Bijzonder materiaal om mee bezig te zijn. 
Vandaag hadden we een mooie knutselmorgen. 

Onze groep was aan de beurt 
om met juf Mirjam te knutselen 
in het handvaardigheidlokaal.. 
De helft van de groep gaat met 
haar mee, en daarna komt de 
andere helft aan de beurt. 

Daardoor konden we in de groep óók met een kleine 
groep werken.  
Die tijd hebben we gebruikt voor het in 
elkaar zetten van onze lampions. 
Zo hadden we vandaag een zinvolle 
knutselmorgen op school.  
A.s. maandag gaan de huiswerkmappen 
weer mee. 
Elke week op maandag mee en op vrijdag weer inleveren. 
Het gaat goed met het maken van het huiswerk. 
Fijn om te merken dat er thuis meegewerkt wordt door u 
als ouders om te helpen waar dat nodig is.  
A.s. maandagavond is de informatieve avond over 
schoolverlaters. 
Ouders van groep 7 en 8 zijn daarvoor al eerder via een 
brief uitgenodigd geweest. 
Een belangrijke avond: VAN HARTE WELKOM!!!

 


