
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

week 29, 21 juli  2017, nr. 231 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Het team van Toermalijn wenst  
u een gezellige en zonnige vakantie toe en we zien de kinderen en u  graag terug  
op maandag 4 september.  
  
Schoolgids 

De schoolgids 2017-2018 wordt aan het eind van het schooljaar op de website  
geplaatst. Wilt u deze graag op papier ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan de  
administratie van de school, tel. 658066. 
 
Jaarkalender 

In het nieuwe schooljaar ontvangt iedere leerling een jaarkalender. Bewaart u deze  
goed. Hierin staan de dagen waarop uw zoon/dochter vrij heeft en de activiteiten die 
gepland zijn. 
 
AFSCHEID 

We vinden het heel erg jammer dat we u moeten laten weten dat juf Marjon en meester Ronny ons gaan verlaten. Juf Marjon 
gaat ook het onderwijs verlaten en meester Ronny maakt een overstap naar een andere vorm van onderwijs. 
Beide collega’s hebben er voor gekozen om het afscheid klein en bescheiden te houden en uiteraard respecteren we hun 
wens. 
Het is altijd lastig om afscheid te nemen. Dat is nu ook zo en gelukkig nemen we heel fijne en dierbare herinneringen aan 
meester Ronny en juf Marjon als fijne meester en fijne juf en als collega met ons mee. 
 
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 

Onderstaand vindt u het overzicht van de vakanties en vrije dagen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
!!!Daarnaast reserveert de 

school drie margedagen die aan één van de vakanties gekoppeld zullen zijn. De school staat voor een ingrijpende renovatie 
en zal daarvoor tijdelijk verhuizen naar een andere locatie. De verhuizing naar de tijdelijke locatie zal pas plaats vinden 
wanneer de volledige financiering voor de renovatie gewaarborgd is. Op dit moment is dit nog niet zo en ook is nog niet 
duidelijk wanneer we dit kunnen verwachten. Dat maakt dat we de verhuizing nog niet kunnen plannen. Uiteraard houden we 
zo goed als mogelijk is op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Groepen 

Deze week heeft uw kind een briefje mee naar huis gekregen waarin de groep voor volgend schooljaar wordt 
vermeld. Deze indeling is nog onder voorbehoud omdat er nog steeds nieuwe kinderen worden aangemeld. 
Het spreekt voor zich dat we proberen om verschuivingen van kinderen zoveel mogelijk te voorkomen. We 
vragen uw begrip hiervoor. 
 
Schooltijden 

De schooldeuren gaan ’s morgens om 08.25 uur open. Leerkrachten zijn al wel eerder op school, maar dat is 
voor hen tijd om de dag voor te bereiden. 
Voor de rust van de leerlingen en voor een goede start van de dag, vragen we de ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 8, 
bij de ingang van de school afscheid te nemen van uw zoon/dochter. Voor een korte mededeling kunt u uiteraard even mee de 
school in komen. 
 
 

 
Fietsen 

Studiedag team 05 oktober    2017 

Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober 2017 

Sinterklaasmiddag, vanaf 12.30 uur vrij 05 december    2017 

Vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur vrij 22 december    2017 

Kerstvakantie 23 december t/m 07 januari 2018 

Voorjaar 24 februari t/m 04 maart   2018 

Donderdagmiddag vanaf 12.30 uur vrij 29 maart    2018 

Goede  vrijdag/Pasen 30 maart t/m 02 april   2018 

Studiedag team 18 april    2018 

Koningsdag 27 april    2018 

Meivakantie 28 april t/m 11 mei 2018 

Pinkstermaandag   21 mei    2018 

Lang weekend 22 juni t/m 25 juni 2018 

Vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur vrij 20 juli    2018 

Zomer   21 juli t/m 02 september 2018 

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

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


Als kinderen zelf op de fiets naar school komen, kunnen ze deze stallen op de plek die de leerkracht hen aan het begin van 
het schooljaar daarvoor aan zal wijzen. De fietsenstalling, aan de zijkant van de school bij de onderbouw, is voor de fietsen 
van de leerkrachten. 
 
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 362,50 kilo (dit schooljaar al 162,50 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. 
 

 
1/2 Juf Melissa en juf Amanda 

Heerlijk, eindelijk zomer. We genieten volop van het mooie 
weer. We gaan veel buitenspelen, fietsen, stoepkrijten en 
in de zandbak.  De afgelopen periode hebben we gewerkt 
over de zomer. Wat hoort bij de zomer en wat kunnen we 

allemaal gaan doen in de zomer. Natuurlijk 
hebben we het ook gehad over op vakantie 
gaan. De kinderen vertelden ons dat ze mooie 
reizen gaan maken en leuke dagjes uit gaan. 
We wensen iedereen veel plezier toe tijdens 

deze activiteiten.  
Het einde van het schooljaar betekend ook afscheid 
nemen van onze stagiaires. Juf Ronel hielp ons altijd op 
dinsdag. Zij nam als eerste afscheid van ons. Dit vonden 
wij allemaal erg jammer, maar zijn heel blij voor haar dat 
ze haar diploma heeft gehaald en nu op weg kan gaan 
naar een nieuwe uitdaging. Vorige week namen we ook 
afscheid van juf Brenda. Zij was er op vrijdag altijd voor 
ons. Ze heeft ons super goed geholpen en 
veel geleerd. Juf Brenda gaat volgend jaar 
verder met haar baan op de voorschool. We 
wensen beide juffen veel plezier en succes 
met alles wat ze nog gaan doen. 
Deze week hebben we samen met onze juffen het 
schooljaar afgesloten met leuke spelletjes en een lekker 
ijsje.  
Wij gaan nu ook genieten van onze zomervakantie. Er 
wacht ons een mooie periode vol nieuwe avonturen en 
hopelijk mooi weer. Wij wensen iedereen een mooie 
zomervakantie en hopen jullie allemaal terug te zien na de 
vakantie in groep 1, 2 of 3.  
 

 

3 Juf Woudy en juf Belinda 

Wat een feestweek hebben wij achter de rug. 
Op dinsdag zwaaiden we de 
schoolverlaters uit én vierden we 
de achtste verjaardag van 
Fernando, die in de vakantie jarig 
is. 
Woensdag was het alweer feest. 

We vierden de negende verjaardag van Mika,  

 
die ook in de vakantie jarig is. Allebei bedankt voor de 

lekkere traktatie en alvast een 
hele fijne verjaardag gewenst! 
Donderdag was het juffendag. 
We hebben spelletjes gedaan,  
lekkere dingen gegeten, gespeeld 
en.....nog veel meer. De eerste 
dagen van de week hebben we 
hard gewerkt om ons lees- en 
taalboek uit te krijgen, en nog 
eens heel mooi te schrijven. We 
hebben een lijst gemaakt van alle 
lievelingsliedjes uit het afgelopen 
schooljaar, en deze allemaal 
gezongen door de dagen heen. 

Ook keken we deze week de film "Sjakie en de 
Chocoladefabriek". Het boek met deze titel, geschreven 
door Roald Dahl, hadden de juffen de afgelopen tijd 
voorgelezen.  
Onder het kijken van de film hebben we popcorn gemaakt. 
We zagen de mailkorrels in een paar minuten veranderen 
in echte verse popcorn. 
Vorige week heeft Damian zijn B- diploma gehaald en 
Ruben zelfs zijn B- diploma. Knap hoor! 
Vandaag gaat Keano afzwemmen voor zijn C-diploma. 
De afgelopen weken hebben een aantal kinderen een of 
meerdere dagen proefgedraaid in onze groep, omdat zij 
na de zomervakantie op Toermalijn komen. Best een 
beetje spannend voor deze kinderen, maar ook voor ons. 
Wat fijn om te zien hoe iedereen zijn best deed om de 
nieuwe kinderen goed te helpen. 
En nu....begint de vakantie. Na een jaar hard werken, veel 
leren, samen lachen en samen plezier maken.  Na de 
vakantie komen de leerlingen uit onze groep in 
verschillende groepen terecht. Veel plezier en succes 
allemaal.  
Wij wensen iedereen heel veel zonnige dagen en veel 
gezelligheid! 
 
4/5 Juf Janette 

En alweer is er een jaar voorbij! En wat is het weer snel 
gegaan. We hebben veel met 
elkaar gedeeld. Eerst moesten we 
wennen aan de nieuwe groep en 
een aantal kinderen ook aan een 
nieuwe juf. Maar met het spelen 
van verschillende spelletjes om 
elkaar beter te leren kennen, het 
samen maken van afspraken en ons daar aan houden, 
waren we snel gewend. Daarna konden we beginnen met 
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het schoolwerk. We zijn gestart in veilig leren lezen kern 7 
en werken nu al uit de werkboeken van STAAL. Eerst 
lazen we nog spellend, nu lezen we al teksten van 
Nieuwsbegrip. En daar zijn we best trots op! Aan het begin 
van het schooljaar werkte we veel zelfstandig maar verder 
in het schooljaar gingen we steeds meer samenwerken. 

Dat ging heel goed en we 
vonden dit ook leuk om te 
doen. Halverwege het 
schooljaar kwam Nynke bij 

ons in de groep. Je was al heel snel gewend, fijn! 
Natuurlijk waren niet alle dagen even leuk. Soms hadden 
we geen zin of waren we met “het verkeerde been” uit bed 
gestapt of vonden we elkaar even niet leuk. Gelukkig 
hebben we geleerd hoe we dit tegen elkaar zeggen, 
zonder boos te worden. We hebben veel tijd besteed aan 
het uitpraten 
van conflicten. 
En nu kunnen 
we dit bijna altijd 
zelf oplossen of 
juf helpt ons een 
klein beetje. We 
hebben ook veel gelachen met elkaar, vooral als juf gek 
deed. Natuurlijk hebben we ook hard gewerkt en hebben 
we ons best gedaan! We zijn echte doorzetters geworden 
en daar is juf heel trots op! Eind mei kwam Stijn ook nog 
bij ons in de klas. Best wennen maar dat is je goed gelukt 
Stijn! Vele verjaardagen hebben we met elkaar gevierd. 
Lindsay viert haar verjaardag in de zomervakantie. We 
wensen je een fijne dag toe! En natuurlijk hebben we de 
verjaardag van juf ook gevierd!  
Juf Daphne heeft haar stage bij ons afgerond en gaat 
volgend schooljaar naar een andere school. Bedankt juf 
Daphne! Heel veel plezier en succes op je nieuwe school.  
En dan is het “ineens” tijd om afscheid te nemen van 
elkaar. We zitten dan niet meer bij elkaar in de klas maar 
we zullen elkaar vast wel blijven zien. Ouders, bedankt 
voor een fijn jaar! Ik wens iedereen een hele fijne en 
ontspannen vakantie toe! 

 
4/5  Meester Ronny en juf Belinda  

De allerlaatste nieuwsbrief van dit schooljaar. In de 
afgelopen weken hebben we de blokken en de methodes 
uit gemaakt. Ralfi en Nieuwsbegrip gingen over Veilig 
Zwemmen. Wat moet je doen en waar moet je vooral op 

letten als je 
gaat 
zwemmen in 
open water?  
In Staal taal 
hebben we 
het laatste 
thema over 
kleding 

afgesloten met een toets en voor Staal spelling nog twee 
nieuwe categorieën geleerd, namelijk voorvoegsels en 
samenstellingen.  

De laatste schoolweek 
hebben we nog gewerkt op 
maandag en dinsdag, maar 
ook opgeruimd. Tijdens 
gym mocht er vrij gegymd 
worden. Op dinsdag 
hebben we de 
schoolverlaters uitgezwaaid 
die op kamp zijn geweest. 
Woensdag was de 
ruilbeurs, wat toch altijd 
een groot succes is, met 

veel blije gezichten. Op donderdag was de meester en 
juffen dag. Op deze dag gingen we zwemmen in 
Aquarena.   

 
Op vrijdag hebben we de laatste schooldag van het jaar 
gevierd samen met het afscheid van meester Ronny. 
Samen kunnen we terug kijken op een mooi schooljaar, 
waarin we veel hebben beleefd 
en hebben gedaan. De kinderen mogen trots zijn op  
zichzelf en wat ze allemaal weer 
bereikt hebben, top! 
Wij willen iedereen een  
welverdiende, fijne vakantie  
wensen met mooi weer en  
wensen de kinderen veel succes en plezier in de nieuwe 
groep.  
Tot slot wil meester Ronny 
iedereen bedanken voor de fijne tijd en samenwerking met 
ouders en kinderen en wenst jullie al het goeds voor in de 
toekomst! 
Meester Ronny, Juf Belinda en Juf Bo 
 
5/6 Juf Dionne 

En toen waren we alweer aanbeland in de laatste 
schoolweek. En dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. 
We hebben al heel wat dingen voor de laatste keer 

gedaan, zoals de laatste keer werken, 
de laatste keer gymmen, de laatste keer 
naar het computerlokaal en de laatste 
keer spelen in de klas.  
Gelukkig zijn er ook een heleboel dingen 
waar we volgend jaar weer meer verder 
kunnen, zoals het springen op de 
getallenlijn en het maken van 
keersommen, het leren van nieuwe 
categorieën met spelling, nieuwe 
thema’s met taal en natuurlijk ook 
nieuwe boeken van  aardrijkskunde, 
natuur en techniek en geschiedenis.  
We hebben een leuke laatste week 
gehad. Op maandag en dinsdag hebben 
we ons laatste werk afgemaakt. Op 
woensdag hebben we al een beetje 
opgeruimd en hebben we speelgoed 
geruild op de ruilbeurs. Dat was een 
succes! Zelfs kinderen die niets mee 
hebben genomen, hadden na de 
ruilbeurs iets waar ze blij mee waren. 
Mooi! 
Donderdag was het meester- en 
juffendag. Dat kwam goed uit, want juf 
Dionne was ook nog echt jarig. We 
hebben ’s ochtends een leuk feestje 

gevierd en daarna hebben we heerlijk gezwommen.  
Nu de laatste vrijdag van het jaar. Even samen opruimen 
en daarna voor de laatste keer met elkaar spelen. 
We hebben samen een heel leuk jaar gehad, waarin we 
veel hebben geleerd (ook van elkaar). Nu staat de 
vakantie voor de deur. Wij wensen iedereen een hele fijne, 
mooie, zonnige vakantie toe! Geniet ervan en rust lekker 
uit!  
 
6/7 Juf Annemiek en juf Romy 

Het is bijna vakantie maar we hebben de afgelopen weken 
nog wel flink gewerkt. Met aardrijkskunde hebben we 
geleerd over export en import, wat exporteert Nederland 
bijvoorbeeld? En wat importeren wij zoal? De kinderen 
weten er al veel van! Ook hebben we geoefend met het 
zoeken van plaatsen op de kaart van Nederland. Welke 
steden liggen in het zuiden en welke juist noordelijk. Wat 
is de belangrijkste havenstad en wat gebeurd daar dan 
allemaal? Allemaal vragen waar we samen antwoorden op 
gevonden hebben. 
Met verkeer hebben we de belangrijkste verkeersborden 
nog eens doorgenomen en besproken wat veilige en juist 
onveilige speelplekken zijn. 



Met rekenen hebben we het onderdeel maten, gram en 
milligram afgesloten met een kookles. Een aantal kinderen 
hebben helemaal zelf de juiste hoeveelheden ingrediënten 
met de maatbeker gemeten en daarmee heerlijke koekjes 
gebakken! 
Met de natuurlessen hebben de kinderen geleerd dat het 
heel belangrijk is om goed te eten. Want eten is brandstof 
die we nodig zijn om te groeien, te bewegen en om 
gezond te blijven. Ze hebben de schijf van 5 bekeken. We 

kwamen tot de conclusie 
dat we uit elke schijf iets 
moeten eten.  
In ons voedsel zitten 
bouwstoffen, groeistoffen 
en hulpstoffen (vitamines). 
Zoals u op Klasbord hebt 
kunnen lezen, hebben we 
een afsluitende les van 
DVS gedaan. Met een 
kluwen wol hebben we 
verbindingen met elkaar 

gemaakt. We stelden elkaar de vraag waarin ze gegroeid 
waren dit jaar en hoe ze de klas hebben ervaren.  
We hebben met elkaar een fijn jaar gehad en wensen 
iedereen een hele fijne vakantie! 
 
6/7     Juf Mirjam en juf Wietske 

De laatste maand is snel voorbij gegaan. We hebben nog 
heel wat werk afgemaakt. Ook de dingen die tijdens het 
toetsen niet zo goed gingen, hebben we herhaald of zijn 
nog extra uitgelegd.  Na de vakantie gaan we ermee 
verder. 
De hele groep gaat over naar groep 7/8 blauw.  Hier 
komen ze samen met een aantal leerlingen die volgend 
jaar ook naar 8 gaan. 
De laatste week hebben we vooral veel opgeruimd en 
netjes gemaakt in de klas. Ook hebben we veel gespeeld. 
Maandag hebben een wandeling gemaakt in het veen met 
de groep en daarna bij juf geweest om te eten en met 
water te spelen. 
Het was een fijne 
dag. Moeder van 
Nathan en Mees, 
nogmaals bedankt 
voor het rijden. De 
oma van Danique 
had voor schooltijd 
al een stapel 
pannenkoeken gebakken. Deze waren heerlijk. Ze waren 
al op voordat de patatjes op tafel kwamen. 
Woensdag was de ruilbeurs op het plein, het was een 
gezellige boel. Ook de kinderen van Renn4 kwamen even 
kijken. Donderdag hadden we een leuke dag in Aquarena 
en nu is het vakantie!!! 
Heel veel plezier, en lekker uitrusten............................!!!!!!! 
Tot 4 september. 
 
7/8  Juf Marjon en juf Irene 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. 
We feliciteren Jennifer en Shirley nog met hun verjaardag. 
En alvast gefeliciteerd voor de leerlingen die in de 
vakantie jarig zijn. 
Vorige week hebben we in de 
klas afscheid genomen van juf 
Marjon. Met juf Ina hebben we 
een echte high tea (in ons geval 
een High Ranja) gemaakt. Ook 
heeft juf Marjon een mooi 
afscheidskado gekregen in de 
vorm van een ` schilderij ' met 
onze foto's een een korte 
boodschap aan haar. Foto's 
staan op Klasbord. We bedanken 
juf Marjon voor alles en  wensen haar heel veel plezier en 
succes met haar nieuwe baan.  

Ook bedanken we juf Ina voor de leuke kooklessen en 
haar hulp bij allerlei andere zaken.  
Vorige week mochten de schoolverlaters kijken/ 
kennismaken op hun nieuwe school. Ze hebben er erg 
veel zin in! 
Deze week was dan ook het 
afscheid van groep 8. We zijn met 
elkaar op kamp geweest. 
De fietstocht erheen was al best 
spannend voor veel leerlingen. 
Niet iedereeen is gewend om een 
eind te fietsen. Daar aangekomen 
hebben we de tenten opgezet en 
de kampeerplaats verkend. 
Bij een kamp horen natuurlijk leuke 
spelletjes, gezelligheid en 
zwemmen. 
De volgende dag (voor een paar erg vroeg!) hebben we de 
tenten weer ingepakt en hebben we nog even 
gezwommen en geluierd bij de Ieberenplas. We zijn niet 
naar Westerbork geweest. 
Weer terug naar de kampeerplaats hebben we onze lucnh 
genuttigd en toen was het alweer tijd voor de terugreis. 
Op school werden we verwelkomd door ouders en 
leerkrachten. En toen was het echte afscheid. We hopen 
dat de schoolverlaters nog eens 
langskomen om te vertellen hoe het met 
ze gaat.  
Voor de andere leerlingen was er 
woensdag de ruilbeurs, donderdag 
zwemmen en vrijdag dan ook het 
afscheid van de klas.  
We wensen alle leerlingen veel plezier 
en succes volgend schooljaar. Nu eerst 
genieten van een werlverdiende 
vakantie. 

7/8     Juf Margreet 

Wat hebben we een fantastisch kamp gehad met elkaar. 
Na het afscheid van onze ouders en familieleden zijn we 

op de fiets naar de camping 
gegaan. 
We hadden prachtig weer en we 
konden onderweg lekker 
picknicken. 
Na de aankomst hebben we onze 
tenten opgezet. 
Fijn dat iedereen elkaar even hielp: 
de klus was snel geklaard. 
Toen even wat drinken en lekker 
zwemmen in de Ieberenplas. 
Wat is er lekker gespeeld in het 
zand en geploeterd en 
gezwommen in het water. 
Na het zwemmen hebben we een 
patatje gegeten bij het water. 
Terug op de camping kon iedereen 
zich even douchen of opknappen. 
Daarna nog een broodje eten en 
wat spelen doen op het grasveld bij 
de tenten. 

Aan het eind van de avond hadden we een kampvuur. 
Geweldig: we zaten genoeglijk bij elkaar, hebben popcorn 
gebakken en spekkies in het vuur geroosterd. 
Toen het vuur bijna uit was zijn we teruggegaan naar de 
tenten en gaan slapen. 
Nou ja....... niet iedereen, want we hoorden steeds 
vreemde geluiden. 
(Maar misschien waren dat wel de kikkers in het bos:). 
's Morgens waren de meisjes als eerste wakker, daarna 
volgde de rest.. 
Een paar jongens hebben tot half tien geslapen. 
Toen hebben we de tenten opgeruimd en op de kar 
gepakt. 
 



En nog even lekker naar het water. 
Daar was het heerlijk relaxen, vooral voor de 
nachtbrakers. 
Weer terug op de camping hebben we de lunch genuttigd. 
En toen de fietstocht terug naar school gemaakt. 
Op school wachtte ons het afscheid. 
Juf Liselotte hield een speech voor de schoolverlaters. 
Daarna hebben de leerkrachten in de groepen afscheid 
genomen met een certificaat en een klein cadeautje. 
Bij de deur werden alle schoolverlaters uitgezwaaid 
door alle meesters en juffen.  
Wat hebben we een mooi jaar gehad. 
Alle schoolverlaters: een goede toekomst gewenst!!! 
Het thuisfront kon meegenieten via Klasbord. 
Wie alsnog mee wil doen, kan zich aanmelden. 

 

 

 

            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


