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Trefwoord 

 
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). 

 
Iedereen loopt wel eens te zoeken: je bent je sleutels kwijt of het konijn is uit zijn hok ontsnapt. Het 
bijzondere is dat je pas gaat zoeken als je iets mist. Het voelt niet goed. Er ontbreekt iets. Je hebt 
dat wat je zoekt écht nodig. Dat wat voor jou waarde heeft, wil je bij je hebben en je gaat zoeken 
als het weg is.  
En wat voel je als je het teruggevonden hebt? Opluchting…? Fijn gevoel? Vreugde misschien? “Ik 
ben blij dat ik het terug heb!”, zeggen mensen vaak na zo’n zoektocht. “Ik had niet geweten wat ik 
zonder (jou) zou moeten doen.”  
De kinderen gaan ontdekken wat zij missen als ze iets, of misschien iemand, kwijt zijn. Ze leren 
dat bepaalde mensen, dieren en dingen belangrijk voor hen zijn en dat je die niet kwijt wilt.  
 
Week 11 t/m 13 (13 t/m 31 maart): Beperkt 
■ Inhoud: Over leven met beperkingen, over werken aan zelfstandigheid en vrijheid.  
■ Bijbel: De kromme vrouw en het jonge meisje (Matteüs 9); De mismaakte hand (Marcus 3); 
De melaatse (Matteüs 8); De blinde (Lucas 18); De dove (Marcus 7). 
 
Vanuit het koffie inloop-uurtje 

De datum voor het koffie inloop-uurtje in  maart is gewijzigd!! 
Het koffie inloop-uurtje zal in de maand maart zijn op woensdag 8 maart. De tijd is ongewijzigd: 
van 08.45 tot 09.45 uur. We zien u graag! 
 
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. 
 
Ouderavond, 6 maart 

De activiteitenraad organiseert dit jaar een ouderavond over het thema Pesten.  
Het wordt een informatieve, maar ook interactieve ouderavond waarin ouders informatie en handvatten 
krijgen om hun kind te helpen wanneer het kind in aanraking komt met pesten. U wordt van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig zijn. 
De avond begint om 19.30 uur. Binnenkort ontvangt u meer informatie. 
 
Avondvierdaagse 
Van maandag 29 mei t/m vrijdag 2 juni 2017 (m.u.v de woensdag) is de jaarlijkse Avondvierdaagse in Emmen.  

De kinderen van onze school kunnen hier aan meedoen, dit zal georganiseerd worden door de Activiteitenraad van SBO 
Toermalijn. Het is verplicht dat ieder kind een ouder/begeleider bij zich heeft. Verdere informatie hierover volgt.                           
Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot een van de leden van de Activiteitenraad: Wilma Wehkamp wgbults@gmail.com.                                                                                             
 
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 

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

Februari 

18  t/m 26 VOORJAARSVAKANTIE 

27  Studiedag team, dag vrij 

28  Luizencontrole 

 

Maart 

02  10 minutengesprekken  

03  Rapporten mee 

06  Algemene Ouderavond 

08  Inloop koffie-uurtje (gewijzigd) 

22  Studiedag team, dag vrij 
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- Zomeropvang 2017 Humanitas: Vakantieweken Zomeropvang voor kinderen met AD(H)D en autisme. Kijk voor info op 
www.humanitas.nl/noord of informeer bij de administratie op school. 
 

 
1/2 Juf Melissa en juf 
Amanda 

12 maanden bij elkaar, is samen 
1 jaar. Dit liedje hebben we de 
afgelopen periode geleerd. Ook 
voor ons is er weer een nieuw 
jaar met veel mooie dingen in 
het verschiet begonnen. We zijn 

dit jaar begonnen met werken over het nieuwe jaar. Dit is 
door ziekte niet in de vorige nieuwsbrief verschenen. 
Daarom alsnog een kort verslag van onze eerste 
schoolweken van 2017. Ons schooljaar begon zoals 
gezegd met het thema “Nieuw jaar”. Het verhaal ging over 
Slak die naar het nieuwjaarsfeest ging. Hierin hebben wij 
ook het thema tijd behandeld. Wat gaat snel? En wat heel 
langzaam?, de maanden van het jaar, dagen van de week 
enz.. .   
Ook hebben we een voorstelling bijgewoond over “De 
kleine walvis” . Dit was het 
verhaal dat centraal stond 
tijdens het nationaal 
voorlees ontbijt. Hier 
hebben we allemaal erg 
van genoten. 
Daarna zijn wij verder 
gegaan met het thema 
“Kikker is verliefd”. In dit 
verhaal is kikker een 
beetje in de war. Hij weet niet wat er met hem aan de 
hand is. Hij voelt zich gek. Zijn vrienden komen hem te 
hulp en samen ontdekken ze dat hij verliefd is op eend. 
Kikker wil dit graag laten merken aan eend, maar weet niet 
hoe. Uiteindelijk blijkt eend ook veel van kikker te houden. 
Binnen dit thema hebben we veel gewerkt over gevoelens. 
Hoe voelt het?, hoe ziet dat eruit? en wat doe je dan?. 
Onze poppenhoek was ingericht als een ziekenhuis. Dit 
vonden de kinderen allemaal heel leuk. Er zijn veel armen 
verbonden en spuitjes uitgedeeld. Verder hebben we 
natuurlijk aandacht besteed aan vriendschap en liefde.  
Wij wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie.  
   
3 Juf Woudy en juf Belinda 

Het lukt ons maar niet om de griep buiten de deur te 
krijgen. Nog steeds zijn er kinderen ziek, en veel kinderen 

hebben zelfs voor de tweede keer 
de griep gekregen. 
We hopen dat langzamerhand 
toch iedereen echt weer beter zal 
zijn. 
Met elkaar hebben we genoten 
van de sneeuw. Vorige week 

hebben we samen een heerlijke boswandeling gemaakt 
over paden waar nog niemand 
gelopen had. Zo konden we niet 
alleen onze eigen voetstappen 
zien, maar ook allerlei sporen van 
dieren.  
Met cocktailprikkertjes en 
gummibeertjes hebben we een 

techniekles gedaan. Al ontdekkend kwamen er prachtige 
bouwwerken tevoorschijn in diverse vormen. Natuurlijk 

hebben we daarna de 
gummibeertjes lekker opgesnoept. 
Groep 3 is in kern 4 van het lezen 
gestart en heeft inmiddels de "h", 
"w"en "o" erbij geleerd, gekoppeld 
aan de woorden "huis", "weg" en 
"bos".  

Groep 4 is gestart in kern 10. Hierin komen nieuwe 
moeilijke woorden aan de orde. We zijn begonnen met 

woorden die eindigen op "uw", "eeuw" en "ieuw". Om dit 
goed onder de knie te krijgen moet er veel gelezen 
worden. Dat doen we op school, maar het is belangrijk dat 
er ook thuis regelmatig even geoefend wordt.  
Afgelopen dinsdag was het Valentijnsdag. Alle kinderen 

hebben een kaart geverfd en geschreven 
voor hun "Valentijn". Ook hebben we 
gezelliger harten gemaakt. 
In de voorjaarsvakantie zijn Keano en 
Damian jarig. Keano samen met zijn 

tweelingzus, Damian samen met zijn tweelingbroer. Wij 
wensen jullie alvast een hele fijne verjaardag.  
 
4/5 Juf Janette 

 De toetsen zijn klaar. Alles is weer zoals het was. We 
hebben de afgelopen maand gewerkt aan verschillende 
vakken. Zo hebben we kennis gemaakt met de 100 

kralenslang/stang.  We weten nu 
hoe we de kralen op een handige 
manier kunnen tellen. Andere 
leerlingen zijn druk bezig met de 
tafel van 2,5 en 10. Met veilig leren 
lezen oefenen we in kern 11. We 
lezen elke dag en op vrijdag 
mogen we op een “gek” plekje 

lezen. Dat kan onder de tafel zijn of op de tafel, op de 
vensterbank of op de kast. Dit vinden we heel fijn om te 
doen en het lezen is op deze manier veel leuker! Tijdens 
de geschiedenisles kregen we het over hoe het vroeger in 

een klaslokaal was. Natuurlijk 
moest juf ook vertellen hoe het  
vroeger op deze school ging. We 
weten nu dat Toermalijn vroeger 
een meisjesafdeling 
(Bernadetteschool) en een 
jongensafdeling (Paulusschool) 

had. Ons lokaal was vroeger het kooklokaal. De nonnen 
hebben les gegeven. Ze woonden aan de overkant van de 
straat en daar moesten we natuurlijk even een kijkje 
nemen.  
Helaas hebben we vorige week afscheid genomen van juf 
Claudia. Ze gaat nu stage lopen op een andere school. 
Bedankt voor de fijne tijd samen! Afgelopen maandag is 
juf Daphne bij ons gestart. We wensen je een fijne tijd bij 
ons in de klas. Marnick is in de vakantie jarig. Een hele 
fijne verjaardag gewenst Marnick! En nu gaan we lekker 
genieten van een weekje vakantie. Heel veel plezier 
allemaal en tot dinsdag 28 februari. 

 
4/5  Meester Ronny en juf Belinda  

De toetsen van Cito zijn geweest en we hebben het 
“normale” werk weer opgepakt. Na de Cito toetsen wordt 
gekeken of we op de goede lijn zitten en wat we de 
komende periode gaan doen. Dit, samen met het rapport, 
wordt besproken tijdens het 10-min gesprek met ouders. 

In Staal Taal gaat het over 
“Lekker”. We oefenen om 
uiteindelijk zelf een recept te 
schrijven. Best lastig om dit 
helemaal precies te doen. Als we 
ons recept helemaal goed hebben 
gaan we dit uitwerken op de 
computer met afbeelding en deze 
uitprinten. Staal heeft ook een 
mooi programma op de computer 

en ipad. We oefenen de categorieën van spelling en de 
moeilijke woorden van taal hier extra mee. De nieuwe 
categorie waar we nu mee begonnen zijn is eer/oor/eur/eel 
woorden. De regel die hierbij hoort is eer, je schrijft ee. 
oor, je schrijft oo. eur, je schrijft eu. eel, je schrijft ee. 

Nieuwsbegrip en Ralfi gaan over 100 jaar De Stijl. Een 

          

http://www.humanitas.nl/noord


kunststroming die bekend staat om zijn rechthoeken en 
vierkanten met zwarte lijnen en het gebruik van de kleuren 
rood, geel en blauw. De bekendste schilder was Piet 

Mondriaan. De kinderen hebben 
ook zelf een Mondriaan gemaakt. 
In Argus Clou geschiedenis 
hebben we het gehad over de 
VOC. We hebben geleerd dat een 
reis met een VOC-schip erg lang 
duurde, soms wel 3 jaar. De 
reizen waren gevaarlijk en 
onderweg werden veel mensen 
ziek en/of gingen zelfs dood. We 
hebben gezien hoe het eraan toe 
ging op zo’n schip. 
In de verkeerslessen ging het 

over jouw plek op de weg. Waar moet je fietsen en lopen 
op de weg? 
Tot slot wensen wij iedereen een fijne, welverdiende, 
voorjaarsvakantie toe! 
 
5/6 Juf Dionne 

Na de toetsen is er weer hard gewerkt. Zo hebben we met 
taal het thema Gek afgerond. Het nieuwe thema heet 

Kleding en we leren o.a. de 
woorden colbert, elegant, 
pantalon, kostuum en uniform. Ook 
hebben we geoefend om namen 
uit het boek op alfabetisch 
volgorde te zetten. Dat was nog 
best lastig! Het lukte beter met 

onze eigen namen. We gaan nog leren hoe we onze 
mening kunnen geven en hoe je jezelf kunt presenteren.  
Met rekenen zijn we even extra aan het oefenen met de 
tafels. We hebben de tafel van 2, 3, 4, 5 en 10 geoefend. 
Dit hebben we niet alleen in een werkboekje gedaan, maar 
ook met tafelliedjes die te vinden zijn op internet. Leuk om 
in de vakantie nog eens te oefenen! 
We hebben met spelling inmiddels al een heleboel 

categorieën gehad zoals de 
hakwoorden, zingwoorden, 
luchtwoorden en 
plankwoorden. Nu zijn we aan 
het oefenen met -eer, -oor en 
-eur woorden en -aai, -ooi en 
-oei woorden. De kinderen 
weten welke spellingsregels 

erbij horen, vraag er maar eens naar.  
Sinds maandag 2 februari zit Patrick bij ons in de klas. 
Patrick, we wensen jou een fijne tijd toe bij ons op school!  
En nu is het alweer tijd voor een weekje vakantie. Even 
lekker uitrusten en leuke dingen doen! De maandag na de 
voorjaarsvakantie is iedereen nog een dagje vrij. In de 
week na de voorjaarsvakantie zijn de rapportgesprekken. 
Iedereen krijgt op vrijdag 3 maart het rapport mee naar 
huis. Een hele fijne vakantie gewenst en tot dinsdag 28 
februari! 
 
6/7 Juf Annemiek en juf Romy 

Om te beginnen willen wij Christian van harte welkom 
heten op Toermalijn, hij is vorige week 
bij ons in de klas gekomen. 
Nu de cito toetsen achter de rug zijn, 
zijn we weer begonnen met de 
gewone lessen.  
Met taal zijn we bij het thema 
Noodweer. We leren woorden die te 

maken hebben met het weer. Ook 
hebben we geleerd om te 
presenteren. Iedereen heeft voor de 
klas zijn of haar ideale weerbericht 
gepresenteerd. Voor sommige 
kinderen was dat een zonnige dag, 
maar anderen kozen juist voor een 
koude dag met sneeuw en hagel. 
Omdat het belangrijk is dat je iets kunt 

presenteren voor 
een groep, zijn we 
ook begonnen met 
de voorbereidingen 
voor de 
spreekbeurten. 

Iedereen heeft al een onderwerp 
gekozen en sommige kinderen hebben al heel wat werk 
gedaan.  
In de lessen Van de Vreedzame school hebben we samen 

gesprekjes gehad over 
wat pesten is, hoe je een 
conflict en ruzie oplost. 
We hebben oor voor 
elkaar: we praten met 
elkaar. 
Als je duidelijk bent, 
word je beter begrepen. 
Als je iets niet begrijpt, 
moet je vragen stellen. 

Als je elkaar begrijpt, krijg je geen misverstanden.   
De kinderen deden heel goed mee en waren open in hun 
ervaringen.  
 
6/7     Juf Mirjam en juf Wietske 

Alweer een korte onderbreking. De voorjaarsvakantie. Het 
weer werkt inmiddels ook een beetje mee. De zon schijnt 
volop. Dat geeft ons weer veel energie. Hopelijk is het 
volgende week ook nog zo. 
De laatste twee weken hebben we het gewone werk weer 

opgepakt. Tijdens taal 
werken we aan het thema: 
GEHEIMEN. Erg leuk. 
Woorden als: 
geheimschrift, de code, 
ontcijferen en bespioneren 
kwamen aan de orde. Ook 
hebben we onze naam in 
spiegelbeeld proberen te 
schrijven. 
Tijdens de rekenlessen 
ging het over gewichten, 
tafels, optellen en 

aftrekken, grote getallen en geldrekenen. 
Sommige kinderen gaan een weekje weg. Die kinderen 
wensen we een fijne vakantie buiten de deur. Wie thuis 
blijft, kan ook fijn uitrusten van al het getoets van de 
afgelopen tijd.  
Na de vakantie zijn de rapporten klaar en komen de tien 
minuten gesprekken. De briefjes hiervoor zijn al mee naar 
huis gegaan. 
Geniet van een welverdiende vakantie. 
 
7/8  Juf Marjon en juf Irene 

We zijn blij dat alle toetsen afgerond zijn. Na de vakantie 
worden de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen groep 7 
uitgenodigd voor de tien 
minuten gesprekken. 
De ouders van de 
schoolverlaters hebben 
inmiddels de uitnodiging gehad 
voor het adviesgesprek. De 
eerste gesprekken hebben al 
plaatsgevonden en worden na 
de vakantie voort gezet.  
 
De griep heerst nog steeds in deze groep. Esmeralda was 

maar liefst 2 weken ziek thuis. 
Deze week was Mandy weer ziek. 
We hopen dat iedereen in de 
vakantie weer genoeg energie 
krijgt om na de vakantie met een 
complete groep te beginnen. 
 
Maik heeft vorige week zijn 
spreekbeurt gehouden over 



konijnen. Zijn konijn konden we bewonderen en aaien. 
Leuk hoor Maik! 
Ilse was 11 februari jarig. Nog van harte gefeliciteerd. 
Woensdag was open huis van PRO Emmen. Veel van 
onze schoolverlaters gaan waarschijnlijk na de 
zomervakantie daar starten. Fijn dat er zoveel 
belangstelling was. 
Met nieuwsbegrip op de computer maken we nu wat meer 
vragen passend bij het niveau. 
 

 
 
We wensen iedereen een fijne vakantie. Denkt u eraan, 
dat de leerlingen maandag 27 februari vrij zijn en dus pas 
op dinsdag de 28e worden verwacht? 
 

7/8     Juf Margreet 
Rick is jarig geweest!Nogmaals gefeliciteerd met je 
verjaardag, Rick. 
Op vrijdagmorgen heeft onze groep al een paar 
keer KNUTSELEN van juf Mirjam gehad.  

 
Ook de afgelopen twee weken waren we weer aan de 
beurt. Het wordt dan een extra lange les waarin mooie 
dingen gemaakt worden.  
Het resultaat komt z.s.m. mee naar huis. 
En elke week op dinsdagmiddag hebben vier kinderen een 
uur TECHNIEK.  

 
We gebruiken daar de techniektorens voor.  
Het zijn waardevolle uurtjes waarin het technisch inzicht 
door direkte handelingen wordt ontwikkeld. En hoe 
belangrijk is dat, als je je later in techniek wilt ontwikkelen!  
En later is dichterbij dan je denkt... 
Je kunt namelijk nu al kiezen voor een VO-school met 
een traject voor techniek.  
 

Op dondermiddag gaan vier kinderen anderhalf uur 
KOKEN!  
Ook een belangrijk vak als je daar later bijvoorbeeld een        
                                        opleiding in wilt gaan doen, maar  
                                        ook omdat het gewoon leuk en  
                                        leerzaam is om te doen.  
                                        Juf Eline helpt ons bij koken en  

                                        techniek.  
                                       Tenslotte gaan we één keer per    
                                       twee weken naar de biebbus om  
                                       onze boeken te ruilen.  
                                       We reserveren steeds vaker  
                                       boeken die we echt leuk vinden 
om te lezen en dat vergroot de ambitie voor het vak lezen 
enorm!  
Groep acht beleeft momenteel spannende weken. Na de 
voorjaarsvakantie wordt het schooladvies bekend 
gemaakt. 
U heeft daar als ouders allemaal bericht over ontvangen. 
Tijdens de toetsweken is er in groep acht veel 
doorgetoetst. Daarom duurden de toetsweken een weekje 
langer.   
Gelukkig konden we de laatste weken weer onze 
gewone dagelijkse structuur van werken in de groep 
oppakken. En met elkaar aan het werk uit onze eigen 
boeken en schriften met Nieuwsbegrip, Rekenen, 
Wereldoriëntatie en Staal etc. is dan ook weer superleuk 
om te doen! 

 
En nu eerst een fijne vakantie allemaal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

        
                                                                                            


