
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

week 26, 30 juni  2017, nr. 230 
 
Trefwoord 

 
  Huis (week 27 en 28) 

Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy 
en gemeenschap. 
Bijbel: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 20); In huis bij een 
Farizeeër (Lucas 14). 

 
Die rijkdom van ‘huis’ horen de kinderen terug in de 
bijbelverhalen. Jezus komt bij verschillende mensen in hun huis. Zo is hij te gast bij een farizeeër, waar hij 
een zieke man geneest. Die zieke man hoort erbij in dat huis, maar de farizeeër denkt er anders over. De 
kinderen onderzoeken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat iedereen zich welkom en thuis voelt.  
Dan horen ze het verhaal over Jezus die zichzelf vergelijkt met een hoeksteen. Het is de steen die niet 
gemist kan worden: zo’n harde steen die in de hoek komt te liggen op de plek waar het huis het zwakst is. 
Wie is voor de kinderen zo belangrijk als een hoeksteen?  

En tot slot is er het verhaal van Jezus over twee mannen die ieder een huis bouwen: de één bouwt op het zand, de ander op 
een stevige rotsgrond. De kinderen bedenken welk huis het stevigst staat. En ze onderzoeken wat ervoor zorgt dat ‘ons huis’, 
in de school of thuis, stevig staat? 
 
We sluiten het schooljaar in de laatste week met Trefwoord af door elke dag even stil te staan bij hoe het afgelopen jaar was. 
We kijken terug en ruimen op, nemen het goede mee en laten iets achter voor de volgende groep.  
 
Renovatie van de school 

De meeste ouder(s)/verzorger(s) weten inmiddels dat het gebouw van Toermalijn gerenoveerd gaat worden. Omdat we 
regelmatig  nieuwe leerlingen mogen verwelkomen, besteden we er in elke nieuwsbrief kort aandacht aan en geven we steeds 
een korte update. 
Zoals het er nu naar uit ziet, gaan we na de kerstvakantie starten in de tijdelijke locatie. Dus later dan wat eerder bedacht 

was. 
 
Laatste schoolweken 

Langzamerhand en toch met rasse schreden, nadert het einde van het schooljaar. Om de rust in de school te bewaren worden 
de lesroosters tot en met de laatste schoolweek gevolgd. Aan het einde van de laatste schoolweek laten we het rooster los en 
volgen we een apart programma. De informatie hierover zal vast en zeker heel snel volgen. Wij vragen u als 
ouder(s)/verzorger(s)  uw kind gewoon fruit, brood en de gymkleding mee te geven.  
 
We krijgen zo nu en dan al vragen over de groepsindeling voor het volgend schooljaar. Helaas kunnen we 
daar nu nog geen uitspraken over doen omdat er nog steeds nieuwe leerlingen aangemeld worden. De 
ervaring leert ons dat we vaak pas in de laatste week voor de zomervakantie, en dan nog onder voorbehoud, 
de groepsindeling duidelijk hebben. We houden u op de hoogte. 
 
Doppenactie  

Doppen sparen voor onze geleidehonden, spaart u ze ook?  
(http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/)  
De totale opbrengst op dit moment op school is 337,50 kilo (dit schooljaar al 137,50 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 
- 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. 
- Happy Kidz/vvEHS’85: (G-voetbal) Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal kan. Voor info mail vvehs85@live.nl  
- Biblitheek: Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app. Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al 
snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval 
tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie worden 
gedownload, zodat de keuze van e-books tijdens de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl  een 
instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar. 
 
 
 

 
 

          

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

Juli 

04  Inloop koffie-uurtje   

13  10 minutengesprekken   

14  Rapporten mee  

21  12.30 uur vrij Start zomervakantie  

22  juli t/m 03 sept. ZOMERVAKANTIE 
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1/2 Juf Melissa en juf Amanda 

De afgelopen weken hebben we gewerkt over de 
ijscokraam van Jan en San. Dit betekende dat wij veel 
ijsjes hebben geknutseld, getekend en hebben gemaakt in 
de ijshoek. Ook hebben wij gewerkt over buitenspelen, wat 
wij leuk vinden om te doen als wij naar buiten gaan, 
regels, afspraken  en verkeersborden. 
De juffen doen een cursus 
waarvoor zij een 
Bijbelverhaal hebben 
uitgewerkt. Dit was het 
verhaal van Mozes en de 
10 geboden. Hierdoor 
hebben wij een tweede 
thema gehad in de klas. We hebben eerst het verhaal van 
de uittocht uit Egypte gelezen. Hierbij hebben we geleerd 
dat Mozes met het volk van Israël naar het beloofde land 
vertrok en daarbij de koning en de soldaten achterliet in 
Egypte. Daarna hebben we gelezen over Mozes die de 
berg op ging om de tien geboden te ontvangen. Zes van 
deze geboden hebben we apart nog een keer uitgebreid 
besproken. Dit sloot ook weer aan op het thema van 
schatkist waarin we het ook hadden over regels en 
afspraken. De lessen over Mozes vonden we erg leuk. 
Vooral de les waarin juf Melissa verkleed ging als Mozes 
en het verhaal over de tocht naar de berg en de tien 
geboden vertelde. We hadden natuurlijk direct door dat dit 
juf was. 

We zijn na de pinkstervakantie 
begonnen met een nieuw thema. Dit 
thema gaat over olifant die gaat 
zwemmen met zijn vrienden 
neushoorn en beer. Helaas vergeet hij 
dingen mee te nemen. Daarom moet 
hij een aantal keer terug naar huis. 

We gaan het in dit thema hebben over: zomerkleren, 
onthouden en vergeten, water, zon en schaduw.  
We gaan er nog drie mooie laatste schoolweken van 
maken. En hopen dan te kunnen gaan genieten van een 
prachtige zomervakantie. 
 
3 Juf Woudy en juf Belinda 

Tijdens de hele warme dagen in de 
afgelopen tijd, hebben we geprobeerd onze 
hoofden koel te houden. Rustig bewegen en 
veel drinken hielp goed.  
Vorige week  was het zelfs zo warm in de 
gymzaal, dat meester Jannes buiten een 
watergymles heeft gegeven.  
We hebben in  de afgelopen periode  best 
veel toetsen gemaakt, en daarnaast 
langzamerhand ons dagelijkse werk weer opgepakt.  
Een van de teksten van Nieuwsbegrip ging over het 
"Dagboek van Anne Frank". Deze tekst maakte best veel 

indruk. Veel kinderen hebben ook thuis 
over dit onderwerp gesproken en konden 
er van alles over vertellen. Zo kwamen we 
er achter dat ook heel veel ouders het 
dagboek van Anne Frank gelezen 
hebben. 
We hebben ons proberen voor te stellen 

hoe het is om week in, week uit verstopt en opgesloten te 
zitten in een kamertje.  Wat is het dan toch fijn dat wij nu in 
een land leven waar vrede is. 
Zo werd het onderwerp vanuit 
Nieuwsbegrip doorgetrokken naar de 
lessen Vreedzame School, waarin we 
oefenen met het zelf oplossen van 
conflicten en ruzie's. Ook hebben we het 
over het verschil tussen "bemoeien" en 
"iemand helpen". Best lastig, maar het 
lukt steeds een beetje beter. We hebben 
al heel veel echte hulptijgers in onze 

groep. Bij het binnenkomen aan het begin van de ochtend 
zetten alle kinderen hun naam-stokje in een van de 

gevoelens- kokers. Zo kunnen we allemaal 
goed zien hoe iedereen zich voelt, en hier 
rekening mee houden. 

  
Manuel vierde vorige week zijn achtste 
verjaardag en trakteerde ons op iets lekkers 
en iets leuks. Dankjewel hiervoor Manuel! 
Volgende week krijgt Justin er een jaartje bij, 

en zullen we zijn verjaardag vieren. 
Afgelopen woensdag was het kijkavond op 
school, en heeft u een kijkje kunnen nemen in 
onze groep.  Uw zoon of dochter kon zo laten 
zien wat wij allemaal doen, 
maken en leren. 
Geweldig om te zien hoe trots 
de kinderen zijn op hun eigen 

werk, maar ook op hun eigen groep en 
school! 
Nog een paar weken, dan begint de 
zomervakantie. 
Ook deze laatste weken gebruiken we om 
nog van alles te leren. 
We gaan verder met het zingen, werken en knutselen over 
de zomer.    
 
4/5 Juf Janette 

Stijn heeft er een jaartje 
bijgekregen. Nogmaals 
gefeliciteerd en bedankt voor de 
traktatie. De afgelopen 2 weken 
hebben we verschillende toetsen 
gemaakt. Iedereen heeft zich 
enorm ingezet. Sommige toetsen 
waren “een makkie”, andere 
toetsen waren “best pittig”. Ik ben 
trots op jullie inzet en jullie 
doorzettingsvermogen. Op 
klasbord heb ik al een aantal 

foto’s kunnen/mogen delen van de spreekbeurten die 
gegeven zijn door de leerlingen van groep 5. Prachtig om 
te zien met hoeveel passie de kinderen vertelden. En we 
hebben er natuurlijk veel van geleerd! Een aantal 
leerlingen van groep 4 willen ook graag iets vertellen. 
Super!  Met Nieuwsbegrip hebben we verschillende 
teksten gelezen. Zo weten we meer over Bumper, de 
politiehond. En we hebben gelezen over verspilling van 
eten. We gooien met elkaar heel veel eten weg waar we 
best nog wel wat van kunnen maken. Via het 
jeugdjournaal hebben we een filmpje hierover gezien. Met 
rekenen oefenen we veel door middel van spelletjes. Raad 
het getal, eerlijk delen, snel sommen onder de 10 

uitrekenen. Hier genieten we van want het lijkt alsof we 
spelen. Juf Magda komt elke donderdagmiddag bij ons om 
woorden te oefenen. Dit doen we door woorden uit te 
beelden of door een toneelstukje. Erg leuk om dit zo met 
elkaar te doen. 
Tijdens de lessen van Argus Clou hebben we het gehad 
over verschillende talen en dialecten. De liedjes die we 
hoorden in het Drents en Gronings vonden we het mooist! 
Ook hebben we een aantal proefjes gedaan met elkaar. 
Hoe kun je twee bekers uit elkaar halen zonder je handen 
te gebruiken? Hoe kan een paperclip van kleur 
veranderen? Kun je schrijven met melk? Superleuk om te 
doen! Nieuwsgierig? Uw zoon/dochter weet vast het 
antwoord! 

          



Wat fijn dat er zoveel ouders met kinderen en familie zijn 
geweest om onze klas te bekijken! 
 

        
 
4/5  Meester Ronny en juf Belinda  

De toetsen zijn, op een enkeling na, achter de rug. De 
kinderen hebben hier weer goed hun best op gedaan! 
In ons taalwerk zijn we bezig te werken rondom het thema 
“kleding”. We hebben weer nieuwe moeilijke woorden 
geoefend en oefeningen gedaan met het alfabet.    

      
Ook moesten we een reclametekst schrijven op een papier 
om onze spullen die we gingen verkopen aan te prijzen. 
Met spelling zijn we met de nieuwe categorie 
“langermaakwoord” bezig. Hoor je een t-klank, langer 
maken. Ik schrijf t of d. De andere categorieën blijven we 
steeds goed herhalen. 
Onze methode voor geschiedenis en natuur is uit. De 
laatste les geschiedenis ging over gereedschap en 
speelgoed van vroeger en nu en dat heel veel apparaten 
op stroom werken. 
Tijdens de lessen techniek hebben we geleerd hoe we 
bouwwerken stevig kunnen maken, door bijvoorbeeld 
driehoeks-constructies te gebruiken. Ook weten we nu wat 
een o-profiel en h-profiel zijn en hebben we gezien hoe 
een metselaar zijn stenen stapelt. Dit konden we zelf ook 
heel gemakkelijk bouwen met lego en kapla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ralfi en Nieuwsbegrip staat in het teken van de meteoriet 
die op een schuur in de plaats Broek in Waterland is 
gevallen en dat dit wel erg bijzonder is.  
De inloopavond was zeer geslaagd. Fijn dat er zoveel 
kinderen met hun ouders zijn geweest. Ook het koor zong 
de mooiste liedjes, knap hoor! 
 

 
 
 
 

5/6 Juf Dionne 

En toen waren we alweer aangekomen bij de een na 
laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
Wat vliegt de tijd toch voorbij! De 
toetsweken zijn weer voorbij en 
iedereen heeft zijn best gedaan! Er 
waren zelfs een aantal kinderen die nog 
een moeilijkere toets moesten maken! 
Knap hoor! 

Tussen het toetsen door hebben we natuurlijk ook tijd vrij 
gemaakt om het vaderdagcadeau te maken. We hopen 
dat alle vaders hier blij mee waren! 
Nu zijn we aanbeland in de laatste schoolweken. Met taal 
zijn we deze week begonnen met het thema onderweg. 
Hierbij leren we woorden als passeren, de omleiding, 
haastig, bereiken, de woonplaats en nog veel meer!  
Voor rekenen is het goed dat 
iedereen thuis ook probeert om 
de tafels te oefenen, want dit 
blijft lastig. Een leuke site 
hiervoor is 
www.tafelsoefenen.nl . 
Hierop staan allerlei spelletjes en 
kun je zelf de tafel kiezen die je 
wilt oefenen. De tafels van 2, 3, 4, 5 
en 10 zijn vooral heel belangrijk! 
Met spelling hebben we geleerd wat een voorvoegsel is. 
De regel daarbij is dat we een u horen, maar een e 
schrijven (zoals begin, geluk, gezond enz.). Deze regel 
kennen veel kinderen al. Mooi!  
Binnenkort komen de werkboeken van geschiedenis, 
aardrijkskunde en techniek en natuur mee naar huis, want 
daarmee zijn we ook al bijna klaar. U kunt dan samen met 
uw kind kijken aan welke onderwerpen we dit jaar 
aandacht hebben besteed.  
Deze week zijn we op dinsdag een uurtje later gestart. Dat 
was voor een aantal kinderen even lekker uitslapen! We 

zijn de dag gestart met het kijken van 
het Jeugdjournaal, want daarin werd 
duidelijk uitgelegd waarom deze actie er 
was. We hopen dan ook dat dit de 
mensen in Den-Haag heeft wakker 
geschud.  
Tenslotte heeft bijna 
iedereen die dat wil 
een spreekbeurt 

gehouden. Dit heeft iedereen heel 
knap gedaan. En we hebben veel van 
elkaar geleerd! Dat is een mooie 
bijkomstigheid. 
 
 
6/7 Juf Annemiek en juf Romy 

We hebben weer veel leuke en leerzame dingen gedaan 
de afgelopen weken. Bij taal hebben we net de toets 
afgerond en we zijn er enorm trots 
op dat alle kinderen de 
woordenschattoets zo goed 
gemaakt hebben! We leren steeds 
meer spelen met taal. Een mooi 
voorbeeld van Karst: op het 
jeugdjournaal was een grote 
zwerm bijen te zien. Karst zei:"dat 
is nou een BIJ-eenkomst!  
Met rekenen hebben we  o.a. geleerd dat je een liter kan 
opdelen in milliliters. Dat hebben we natuurlijk ook even in 

het echt uitgeprobeerd met literpakken 
jus d'orange (en daarna hebben we 
alles lekker opgedronken!)Met de 
Natuur en technieklessen hebben we 
gesproken over elektriciteit. Woorden 
als stekker, stopcontact, stroomdraad 
en schakelaar hebben we geleerd. We 
hebben de mixer gebruikt om 
lekkere pudding van te maken. De 
mixer heeft 3 snelheidsstanden. Ook 

http://www.tafelsoefenen.nl/


de haarfohn hebben we uitgeprobeerd. Na afloop van de 
dag hebben we heerlijk samen de pudding opgegeten. 
 
6/7     Juf Mirjam en juf Wietske 

Een kort maandje zo met al die vrije dagen. Deze maand 
het toetsen afgemaakt en toen de lessen weer opgepakt. 
Nu is duidelijk wat iedereen dit jaar vooruit is gegaan. Voor 
een aantal leerlingen is de vooruitgang heel goed, voor 

anderen wat 
minder. Tijdens 
de 10 minuten 
gesprekken 
gaan we 
daarover praten, 
er kan ook op 

een ander moment een afspraak 
worden gemaakt om met juf te praten 
over de vorderingen. 
Tijdens taal werken we nog even aan het thema: De 
dierentuin. Deze wordt afgesloten met een toets.  
In de rekenlessen hebben we kennis gemaakt met het 
optellen en aftrekken onder elkaar en kijken we naar 
maten zoals liters en meters. Ook maken we de tafels en 
grote keer- en deelsommen. Heel veel nieuwe dingen nog 
deze laatste weken. met spelling was het kilowoord aan de 
beurt. Je hoort de IE, maar je schrijft de I. Ook 

verkleinwoordjes hebben we geleerd. Deze 
zitten er goed in. 
De laatste paar weken gaan we vooral 
dingen herhalen zodat we ze niet zo snel 
weer vergeten. Hopelijk gaan we nog een 
uitje doen als de spreekbeurten klaar zijn 

en kunnen we het schooljaar fijn samen afsluiten met een 
leuke laatste schoolweek.  
 
7/8  Juf Marjon en juf Irene 

We hebben een vreemde periode achter de rug. In het 
begin van de maand waren de Pinksterdagen. Daarna zijn 
we begonnen met de toetsen. Voor de één waren dat 
meerdere toetsen van hetzelfde 
vak. Voor een ander was dat per 
vak maar één toets. Dat was 
afhankelijk van het resultaat. De 
toetsen zijn nu afgerond en zijn verwerkt in ParnasSys.  
Op 17 juni was het vaderdag. Enkele van de kunstwerken 
heeft u op klasbord kunnen bekijken. 
We hebben zeer wisselend weer gehad; van bloedheet tot 
fikse regenbuien. Vooral met het warme weer viel het niet 
mee om in de klas aan 
het werk te zijn. We 
hebben dan ook wel 
even verkoeling gezocht 
met waterspelletjes. Na 
de regenbuien was het 
erg leuk om in de 
plassen te spelen. 
Jennifer is jarig geweest. Nog van harte gefeliciteerd. 
Woensdagavond was de inloopavond. Leerlingen mochten 

hun eigen werk laten zien en erbij 
vertellen. Een aantal meiden van onze 
groep heeft laten horen wat ze hebben 

geleerd bij juf Romy op vrijdagmiddag tijdens het uurtje 
muziek. 
We gaan nu de laatste weken in voor de zomervakantie. 
Juf Ina zal het koken met de groepjes afronden.  
Op 13 juli mogen de leerlingen die naar PRO gaan daar 
een ochtend kennismaken. 

7/8     Juf Margreet 

De maand juni begon goed: een heerlijk Pinksterweekend, 
waar iedereen flink van heeft genoten. 
Uitgerust kwamen we weer op school om met ons werk te 
beginnen. 
 

We hebben cadeautjes gemaakt voor Vaderdag.  
Het werd een memobord en er is met veel plezier aan 
gewerkt. 
Onze verwachting was dat onze vaders dit vast wel een 
héél mooi cadeau zouden vinden! 
In dezelfde week hebben we de toetsen van Cito-Eind 
gemaakt. Ondanks de warmte hebben we ons er optimaal 
voor ingezet! Dus we hebben weer goede scores gehaald. 
En dat is altijd superleuk! 
Daarnaast hebben we zelfs nog de toetsen van Wereld in 
Getallen blok 2 gemaakt, op niveau 6, 7 en 8. 
En ook die toetsen zijn met goed resultaat gemaakt. 
Ondertussen is juf bij alle kinderen op huisbezoek 
geweest. 
Deze week hadden we op school de inloopavond. 
Alle kinderen kwamen op school om hun eigen werk aan 
hun ouders te laten zien. Het was een gezellige avond. 
Twee kinderen uit onze groep hebben meegedaan met het 
koor. 
Ze hebben hiervoor flink geoefend, om hun liedjes tijdens 
deze inloopavond te laten horen. 
Dat waren Britney en Jordy. Het was prachtig! 

 

            

         

 

 


