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Trefwoord 

 Week 4 t/m 6 (23 januari t/m 10 februari): Waar ben je mee bezig? 
■ Inhoud: Over bezigheden die vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van wat 
mensen doen. 
■ Bijbel: Maria en Martha (Lucas 10); De Barmhartige Samaritaan (Lucas 10); De schat in 
de akker en de parel van de koopman (Matteüs 13). 
 
Week 7 t/m 10 (13 februari t/m 10 maart): Zoeken en vinden 
■ Inhoud: Over verliezen en zoeken, over weglopen en terugkeren, over blij zijn als alles 
weer compleet is. 

■ Bijbel: Het verloren muntje; Het zoekgeraakte schaap; De weggelopen zoon (Lucas 15). 
 
Vanuit het koffie inloop-uurtje 

We hebben o.a. gesproken over: 
-de kerstviering die als positief is ervaren. De activiteit zoals de puzzeltocht, maakt dat je overal gaat kijken. De koffiestop was 
ook heel prettig. De doorloop werd als minpuntje ervaren en een uurtje werd door de bezoekers wel als 
kort ervaren; 
-de vogelvoeractie: de afgelopen jaren hebben we een vogelvoeremmertjes-actie gehad. Dit jaar was 
deze er niet en de actie werd wel heel erg gemist; 
-verder zijn er ervaringen uitgewisseld over diverse onderwerpen. 
Dinsdag 7 februari van 08.45 tot 09.45 uur bent u weer van harte welkom voor een kopje koffie of thee. 
 
Aan het einde van de schooldag 

Een dringend verzoek aan de ouder(s)/verzorger(s) die aan het eind van de dag samen met hun kind(eren) op hun 
zoon/dochter staan te wachten:  
Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind bij u in de buurt blijft zodat u zicht op hem/haar houdt. Helaas zijn we de laatste tijd met 
schade en onhandige situaties geconfronteerd doordat kinderen tussen de auto’s en fietsen en naast de lokalen waar op dat 
moment nog les gegeven wordt, spelen. Dit heeft er bijvoorbeeld al enkele keren toe geleid dat een collega die op de fiets 
naar school komt, ’s avonds in het donker zonder achterlicht naar huis moest omdat het lampje aangedrukt was en de batterij 
aan het eind van de dag leeg was.  
Houdt u a.u.b. zicht op uw kind(eren) tijdens het wachten. 
 
Renovatie van de school 

De meeste ouder(s)/verzorger(s) weten inmiddels dat Toermalijn mag renoveren. Omdat we regelmatig  nieuwe leerlingen 
mogen verwelkomen, besteden we er in elke nieuwsbrief kort aandacht aan en geven we steeds een korte 
update. 
Echter deze keer zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 
Hoe werkt het bij extreem slechte weersomstandigheden 

Zo midden in de winter is het goed om nog weer stil te staan bij hoe we daar op school mee om gaan: 
Voor de vervoerders geldt:  wanneer het KNMI om 06.00 uur weercode oranje of rood afgeeft, rijdt het 
leerlingvervoer niet. De vervoersmaatschappij stelt iedereen die gebruik maakt van het leerlingvervoer 

persoonlijk op de hoogte. 
Wanneer het leerlingvervoer niet rijdt, zal er op onze school geen les gegeven worden. 
Ouder(s)/verzorger(s) die hun kind(eren) zelf naar school brengen, brengen wij via hun mailadres dat bij de school 
bekend is en via de website op de hoogte, uiterlijk rond de klok van 07.00 uur. 

De school is altijd open op de dagen dat er als gevolg van slecht weer geen les gegeven wordt. Leerlingen die door bijzondere 
omstandigheden toch naar school komen, zullen opgevangen worden maar krijgen geen les. 
Advies aan alle ouder(s)/verzorger(s): 

Mochten de weersvoorspellingen aanleiding geven tot onzekerheid, dan kunt u zelf alvast checken op: www.knmi.nl > 
waarschuwingen. 
 
Kaarten voorstelling Atlas-theater 

Volgende week krijgen alle leerlingen een toegangskaartje voor een voorstelling in het Atlas-theater. Belangrijk voor u als 
ouder(s)/verzorger(s) om te weten: 
 

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

Februari 

07  Inloop koffie-uurtje 

18  t/m 26 VOORJAARSVAKANTIE 

27  Studiedag team, dag vrij 
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Maart 
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03  Rapporten mee 

06  Algemene Ouderavond 
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22  Studiedag team, dag vrij 
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 Deze kaarten delen wij uit op verzoek van de Gemeente Emmen. Op deze manier kunnen alle kinderen kennismaken met 
het nieuwe theater. Als school zijn wij dus alleen het doorgeefluik voor de kaarten en niet verantwoordelijk voor de 
organisatie. 

 De leerlingen van de groep van uw kind, krijgen allemaal een kaartje voor dezelfde voorstelling. Het is de bedoeling dat ze 
dicht bij elkaar zitten, dit kan ook betekenen dat ze allemaal in dezelfde, dus een lange rij zitten. 

 Op de kaart staat welke voorstelling het betreft en op welke dag en tijd dit is.  
 Als school hebben we een aantal extra kaartjes ontvangen, voor de liefhebber. Ouders die hier belangstelling voor 

hebben, kunnen zich bij de administratie melden. Let wel: Op = Op. 
 Het is niet mogelijk om theaterkaarten te ruilen of in te wisselen tegen contant geld. 
 Per voorstelling zet het Atlas-theater 10 begeleiders in. Voor u als ouder(s)/verzorger(s) belangrijk denken wij om mee te 

nemen in uw overweging of u uw kind de voorstelling laat bezoeken. Wij denken dat deze inzet gezien de 
ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen heel krap is. 

 Na afloop is er voor iedereen een glaasje limonade. 
 Het betreft hier een buitenschoolse activiteit. Er is dus geen begeleiding vanuit school. U dient zelf te zorgen voor het 

vervoer naar en van het theater. 
 Wanneer uw kind geen gebruik maakt van het kaartje is het misschien een idee om het kaartje mee terug te geven naar 

school zodat er door iemand anders gebruik van gemaakt kan worden. 
 Meer informatie? Kijkt u dan op www.gemeente.emmen.nl. Wilt u meer over de voorstellingen weten, kijkt u dan op 

www.atlastheater.nl. 
We wensen je heel veel plezier bij de voorstelling! 
 
Doppenactie  

Doppen sparen voor onze geleidehonden, spaart u ze ook? De actie gaat ook door 
in 2017!  

(http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/)  
De totale opbrengst op dit moment op school is 271 kilo (dit schooljaar al 71 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 
- Bibliotheek: Informatie van De Bibliotheek Emmen voor het onderwijs vindt u op http://emmen.doorgaandeleeslijn.nl 
 

 
1/2 Juf Melissa en juf Amanda 

Door ziekte is er geen nieuws. 
   
3 Juf Woudy en juf Belinda 

Wat was het fijn en gezellig om elkaar na de kerstvakantie 
weer op school te zien. We hoorden alle verhalen  over 
kerstfeest, oud en nieuw en natuurlijk vuurwerk, logeren 
en gezellige dingen doen. 
Gelukkig was iedereen die voor de kerstvakantie ziek was 
weer beter. 
Dit duurde helaas maar 
kort......  Elke dag missen we wel 
iemand in onze groep.  We 
wensen iedereen beterschap. 
Wat waren we allemaal blij met 
alle sneeuw die er is gevallen. 
Sleetje rijden op het schoolplein, 
sneeuwballen gooien en lekker 
glijden. Na een poosje buiten zijn 
lukt het werken extra goed. 
Natuurlijk zijn we ook over de 
winter gaan werken. We leren liedjes over de winter, horen 
verhalen, en we hebben op verschillende manieren 
sneeuwpoppen geknutseld. Nu gaan we verder werken 
over pinguins. 
We gebruiken een interactieve vertelplaat over het leven 

op de Noordpool, waardoor 
we van alles leren over het 
leven daar.  
Natuurlijk zijn we ook met 
ons "gewone" werk bezig. 
Lezen, taal, spelling, 
schrijven en rekenen doen 
we iedere dag. De 

afgelopen weken waren de toetsweken.  Doordat we 
zoveel zieken hadden, gaan we hier nog even mee verder.  
Veel kinderen zijn er inmiddels aan gewend om ook thuis 
regelmatig even te lezen. En....ze merken zelf dat lezen 

daardoor makkelijker gaat en steeds leuker wordt. Fijn!  
Tijdens de lessen "Vreedzame school" 
zijn we bezig met het leren  oplossen 
van conflicten en ruzie. We zijn 
begonnen met het werken met de 
rode, gele en blauwe pet. Deze week 
leerden we wat een win-win situatie is 
en hoe we daar zelf iets in kunnen 
doen. Hier gaan we de komende 
weken verder mee werken. U zult er 
thuis vast het een en ander over horen. 
 
4/5 Juf Janette 

Het nieuwe jaar is goed gestart. We hadden maar liefst 3 
jarigen in de klas. Bryan, Lucas en Aron hebben er een 
jaartje bijgekregen. Alsnog 
gefeliciteerd allemaal! Nynke 
viert zondag haar verjaardag. 
Gefeliciteerd en een fijne dag 
gewenst! In de afgelopen 2 
weken hebben we 
verschillende toetsen gemaakt 
om te kijken wat we weer geleerd hebben. Gelukkig was 
er na de toets ook genoeg tijd voor ontspanning. We zijn 
bezig met het maken van een vogeltje en een sneeuwpop. 
Met techniek mochten we   
met snoep en kleine prikkers 
bouwwerken maken. Het bouwwerk 

mocht niet in elkaar 
zakken. Het was een 
leuke (en daarna 
vooral ook een 
lekkere) opdracht! 
Nu de toetsen weer 
voorbij zijn, zijn we weer gestart met 
ons dagelijks werk. We hebben 
geoefend met sommen zoals 5+3 en 

15+3. Een andere groep heeft geoefend met 68+8 en 54-
7. Best lastig maar we blijven oefenen. In de lessen van 
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verkeer hebben we gezien en geleerd hoe we over 
moeten steken. Wat is een handige plek om over te steken 
en waar niet? Waar hebben we voorrang en waar moeten 
we wachten? In de aardrijkskundeles hebben we het 
gehad over verschillende beroepen. 
Wat doen onze papa’s en mama’s? 
Wat willen we zelf worden? Leuk om 
het van iedereen te horen. 
Gisteren is er een meneer bij ons in 
de klas geweest (van een zangkoor) 
die uit het prentenboek de "Gorgels" 
heeft voorgelezen. Het boek was erg 
leuk en we hebben genoten van het 
voorlezen. 

  
4/5  Meester Ronny en juf Belinda  

De afgelopen weken stonden in het teken van Cito 
toetsen. Zo zijn de toetsen voor rekenen, 
spelling, woordenschat, technisch lezen, 
begrijpend lezen en luisteren afgenomen. 
Begrijpend lezen wordt pas afgenomen 
vanaf een technisch leesniveau AVI 
M4/E4. Verder is het zo dat als je een A 

scoort, je een toets verder mag. Scoor je een E, dan doen 
we een stapje terug. In de toetsweken moeten de 
leerlingen best lang achter elkaar concentratie kunnen 
opbrengen. Tussendoor en aan het einde van de dag is er 
dan ook ruimte om even wat voor jezelf te doen. De 
kinderen hebben flink hun best gedaan! 
De methodes Trefwoord, Nieuwsbegrip en Staal Taal 
hebben we wél “gewoon” gedaan in de ochtend. In Staal 
zijn we bezig met het thema “Nodig”. Deze hebben we 
vrijdag afgesloten. Vanaf volgende week gaan we 
beginnen met het thema “Lekker”. We gaan het hebben 
over koken, 
dingen die lekker 
zijn en juist niet, 
over menu en 
recept. 
 
Ralfi en Nieuwsbegrip gaan over de griepepidemie en wat 
waar is en wat niet op internet. 
In de lessen verkeer gaat het over veilig spelen op straat, 
over buiten spelen. 
Argus Clou geschiedenis behandelt de Middeleeuwen. 
Want wat deden ze vroeger op een kasteel? 
En was dit ook per seizoen verschillend? We hebben het 
gehad over middeleeuwse artiesten en muziek en 
vermaak. 

 
Donderdag was het Nationale Voorleesdag en heeft 
iemand van mannenkoor Valerius ons een verhaal 
voorgelezen in de klas. Dat was erg leuk!    
 
5/6 Juf Dionne 

Na een fijne kerstvakantie waarin iedereen heeft kunnen 
uitrusten, maar waarin ook leuke dingen zijn gedaan, zijn 
we weer gestart.  Fleur is na de 
kerstvakantie nieuw bij ons in de klas 
en heeft haar plekje in de klas 
gevonden. Wat fijn dat iedereen haar 
ook helpt! De aangepaste speellijst 
komt binnenkort ook mee, zodat de 
kinderen ook met Fleur kunnen 
spelen.  
Na de kerstvakantie was het ook tijd 
om de taken op de takenlijst eens te wisselen. Iedereen 
heeft nu een nieuw taakje zoals bijvoorbeeld de kasten 
opruimen, thee en melk uitdelen, iets ophalen bij het 
kopieerapparaat of schone doekjes halen. Zo zorgen we 
er samen voor dat de klas netjes blijft.  
En.. het is winter! Dat bracht de nodige sneeuw- en ijspret 
met zich mee. We hebben natuurlijk ook over de winter 
geknutseld. We hebben zelfs twee keer een sneeuwpop 
gemaakt.  

Vrijdag 13 januari was meester Jordan bij ons in de klas, 
want juf Dionne ging verhuizen. De kinderen hebben een 
leuke dag met meester Jordan gehad!  
En toen begonnen de toetsweken. We hebben elke dag 
wel een toets gemaakt. Sommige kinderen moesten zelfs 
2 toetsen op een dag maken! Iedereen heeft heel goed 
zijn best gedaan! Heel erg knap! De resultaten bespreken 
we tijdens de rapportgesprekken na de voorjaarsvakantie.  
Donderdag 26 januari zijn we naar de Montessorischool 
geweest. Daar was een voorstelling over wetenschap en 
proefjes. Dat was erg leuk en een welkome afwisseling na 
al die toetsen.  
Dinsdag 7 februari is juf Lot voor het laatst. Zij heeft haar 
stage hier dan afgerond en mag 
stage gaan lopen op een andere 
school. Juf Lot, heel erg bedankt 
voor al je hulp en veel succes 
tijdens je volgende stage!  
 
7 Juf Annemiek en juf Romy 

We hopen dat iedereen een fijne 
kerstvakantie heeft gehad. We zijn het 

nieuwe jaar 
gezellig 
begonnen 
met twee 
jarigen: 
Rowan en 
Chantal. 
Beiden hebben ons heerlijk 
getrakteerd!  

Met handvaardigheid hebben we een 
vogelvoederhuisje gemaakt, maar bij het 
maken van zo'n huisje komt naast het 

timmeren nog 
heel wat meer 
kijken: passen, 
meten en 
samenwerken. 
Ook leerden we 

welke vogels in de tuin te zien zijn en 
we kunnen voeren.   
Met taal hebben we het thema 
dierentuin afgesloten .... 
Met rekenen hebben we met geld en de 
tafels erg leuk gewerkt. Sommige 
kinderen zijn al bezig met de tafel van 

15! Anderen hebben de 
antwoorden van een tafel in klei 
uitgerekend. Ook het geldrekenen 
gaat al heel goed, lastige 
bedragen als 102,45 leren we 
handig gepast te betalen.  
Verder zijn we druk bezig geweest 

met de citotoetsen, iedereen heeft ontzettend zijn best 
gedaan! 
We hebben de Daily Mile een aantal keren gelopen. Dit ter 
afwisseling van de inspanningen van het 
toetsen.  De kinderen vroegen er zelf 
om. Het zonnetje scheen en tijdens het 
lopen zag ik kinderen gezellig kletsen 
met elkaar.  
Met Geschiedenis zijn we begonnen met 
een nieuw thema "Droge voeten en 
stampvolle steden" De eerste les ging over veen, 
veenafgravingen en turf als brandstof. Door het drogen 
van veen ontstonden er veel meren. De kinderen vonden 
dit erg interessant. Veen is dicht bij ons in de buurt.  
 
6/7     Juf Mirjam en juf Wietske 

Een lekkere frisse maand zo, met vorst en 
sneeuw. Zoals het hoort eigenlijk. Op 
school hadden de kinderen veel lol op het 
plein. Nu zijn ze nog bezig om de laatste 
restjes ijs te verwijderen of nog wat te 
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glibberen. 
Tijdens de taalles hebben we het thema geld afgesloten. 
We beginnen nu aan het thema: GEHEIMEN. Lijkt ons 
spannend.  
Deze maand zijn we begonnen met een beetje opfrissen 
van wat we voor de Kerstvakantie hadden geleerd. De 
tweede en derde week was het toetsen. Voor een aantal 
leerlingen een lastige tijd, voor anderen juist niet, maar wel 
spannend. I.v.m. de uitslagen. Wat kan ik nu, na een half 
jaartje in deze groep. 
De meeste toetsen zijn klaar en het ziet er meestal goed 
uit. Over drie weken zijn de tien minuten gesprekken en 
zien we precies wat het resultaat is.  
De groep is gisteren naar een leuke voorstelling geweest 
in de Montessorischool. Samen met 2 andere groepen zijn 
we daarheen gelopen. Het was erg leuk, vooral ook 
interessant. 
A.s. maandag gaat juf bij Peter op bezoek.  
30 Januari is Justin jarig! 
Vorige week donderdag is Fee in onze 
groep gestart. We wensen haar een 
goede tijd op Toermalijn. Op dezelfde dag 

heeft Bram afscheid genomen van 
Toermalijn. Hij gaat nu naar een speciale 
school in Steenwijk. We wensen Bram 
daar ook een fijne tijd toe. 
 
7/8  Juf Marjon en juf Irene 

Na de kerstvakantie zijn we weer rustig aan begonnen. 
Martijn heeft zijn spreekbeurt gehouden over de Labrador 
en Ilse over paarden. We zijn weer een stuk wijzer 
geworden over deze dieren.  

Vorige week zijn we begonnen met de Cito 
toetsen. Dat was voor veel leerlingen wel 
even afzien. Vooral voor de 
schoolverlaters waren het veel toetsen. Zij 
moeten voor het Voortgezet onderwijs een 
bepaalde score halen. Hierdoor kon het 
zijn dat ze voor het ene vak een toets 

moeilijker en voor een ander vak juist weer een toets wat 
makkelijker moesten maken. De meeste leerlingen zijn 
klaar op een enkeling na. 
Voor de schoolverlaters belangrijk om te onthouden: 
woensdag 15 februari is het opendag bij PRO Emmen. 
Mandy is een week niet op school geweest, omdat zij haar 
enkel gekneusd had. Fijn dat ze er nu weer is. 
Talitha was 19 januari jarig. Nog van harte gefeliciteerd. 
Donderdag was het bij ons Nationale 
voorleesdag. Er kwam een lid van 
het mannenkoor Valerius bij ons 
zingen. 
Meester Jeroen heeft afscheid 
genomen. Hij is klaar met zijn stage 
en zal aan een andere school verder 
gaan leren. Hierbij bedanken we meester Jeroen hartelijk 
voor alle hulp die hij ons gegeven heeft. 
Dinsdag 31 januari zijn de groepen 7 en 8 uitgenodigd 
voor een voorstelling in het Atlastheater. Dit vindt plaats 
onder schooltijd. We gaan hier lopend naar toe. Daarom is 
het belangrijk om goede schoenen aan te trekken. 
We wensen iedereen een goed weekend toe. 

7/8  Juf Margreet  

In het nieuwe jaar begonnen we met de Zilveren Week. 
We deden elke dag een paar leuke spelletjes om weer aan 
elkaar, en de gang van alledag op school, te wennen. Zo 
hadden we een frisse start van het jaar 2017 op 

Toermalijn in onze eigen groep 7/8 
blauw!  
Die eerste week deed Stan zijn 
spreekbeurt over het 
afvalverwerkingsbedrijf van zijn vader in 
Coevorden.  
Het was een leerzame spreekbeurt: 
goed afval verwerken zorgt tenslotte 

voor een gezond milieu in onze wereld. 

We kregen allemaal een mooie pen en een leuke folder. 
 

Een weekje later was Floris' spreekbeurt. Hij deed zijn 
spreekbeurt over Stichting Melief.  Dat is een Stichting die 
permanente zorg draagt voor de opvang van mishandelde, 
verwaarloosde of met de dood bedreigde dieren. Deze 
dieren krijgen bij hen een liefdevolle verzorging, en hoe 
belangrijk is dat!!! Alweer een bijzonder leerzaam moment 
in de groep. En we kregen ook allemaal een folder van 
Floris.  
 Didactisch gezien was de eerste schoolweek een 
belangrijke week: een warming-up 
m.b.t. de lesstof om de weken daarna 

onze toetsen 
te kunnen 
maken. En 
dat doen we! 
Fijn dat 
iedereen laat 
zien wat hij 

of zij geleerd heeft en dat we dat ook in de toetsresultaten 
terugzien, TOP!  
Levi heeft zijn verjaardag gevierd.  
Nogmaals gefeliciteerd Levi. Maak er een mooi jaar van! 
A.s. dinsdag gaan we naar het ATLAS theater. 
We bezoeken de voorstelling ONBEKEND LAND. 
Het Houten Huis is het beeldend muziektheatergezelschap 
van het Noorden. Deze nieuwe tentoonstelling is gemaakt 
bij Nordland Figurteatret in Noorwegen. Een voorstelling 
van een plek waar de bergen je 'goedemorgen' wensen, 
waar walvissen de post rondbrengen en eenzaamheid 
overwintert.  
We zullen het gaan beleven en U hoort in de volgende 
nieuwsbrief hoe het we het hebben ervaren. 
Maar: a.s. dinsdag dus eerst goede wandelschoenen aan, 
en goede jassen aan want we gaan lopend naar het  
ATLAS theater toe... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



         

                                                                                             


