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Trefwoord 
Week 40 en 41 (2 t/m 13 oktober): Samen leven 

■ Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een 
verschillende 
achtergrond.  

Op school leven en werken we samen met een 
heleboel kinderen, leerkrachten en niet te vergeten u 
als ouder(s)/verzorger(s). En toch is het een betrekkelijk 
kleine samenleving vergeleken met ons Nederland met 
17 miljoen inwoners. Wat betekent het dat we ergens 
samen leven? En in hoeverre is er in een samenleving 
ook werkelijk sprake van ‘samen-leven’? Wat is de 
bindende kracht in ons samen-leven? 
■ Bijbel: Jozua stuurt spionnen uit, o.a. naar Jericho 
(Jozua 2); De twaalf stammen steken de 
Jordaan, de grens over. In/bij de rivier leggen ze 
symbolisch twaalf stenen neer (Jozua 3); Jericho wordt ingenomen met hulp van Rachab 

(Jozua 5); De dood van Jozua (Jozua 24). 
Week 42 t/m 45 (16 oktober t/m 10 november): Helden 

■ Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt? 
■ Bijbel: Gideon (Rechters 2-8). 
 
Bezoek inspecteur 

Op dinsdag 3 oktober bezoekt de inspecteur van het onderwijs onze school voor een kwaliteitsonderzoek. Dit keer zullen we 
bezocht worden door twee inspecteurs. Naast een gesprek met de directeur, de intern begeleiders en de orthopedagoog over 
de onderwijskwaliteit, de kwaliteit van ondersteuning en het klimaat in de school, maken zij een analyse van 
schooldocumenten en hebben de inspecteurs een gesprek met enkele leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten. 
Uiteraard laten wij u, via de nieuwsbrief weten, wat de inspectie van onze school vindt. 
 
Inloop koffie-uurtje 

Vanwege het inspectiebezoek, komt het koffie inloopuurtje van dinsdag 3 oktober te vervallen. 
 
Renovatie 

M.b.t. de renovatie is er geen nieuws te melden.  
Hier willen we u nogmaals laten weten dat wij u, waar aan de orde, zorgvuldig op de hoogte zullen houden van de 
ontwikkelingen. Dat de krant soms meer meent te weten dan wij, betreuren we omdat het leidt tot onnodige vragen en onrust. 
 
Antipestbeleid 
Alle scholen dienen een ‘antipestbeleid’ en een ‘Aanspreekpunt pesten en coördinator anti-pestbeleid’ te hebben. Bij ons 

op school is dit aan herziening toe en dit staat dan ook boven aan onze prioriteitenlijst. Wanneer uw kind pesten ervaart of u 

vermoedt dat er sprake is van pesten, adviseren wij zo snel mogelijk contact op te nemen met met de leerkracht hierover. 

Daarnaast is voor dit school jaar de directeur, Liselotte van de Ven, aanspreekpunt en coördinator.  

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hierin. 

 
Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage voor dit schooljaar wordt binnenkort geïnd middels de automatische incasso. Heeft u geen machtiging 
hiervoor afgegeven, dan ontvangt u z.s.m. een rekening. 
 
Fotograaf 

Dinsdag 17 oktober komt de schoolfotograaf foto’s nemen van de groepen en individueel. Denkt u aan 
kleurige kleding? 
 
Schoolverlatersonderzoeken 

Op dinsdagochtend 7 november en woensdagochtend 8 november worden de schoolverlatersonderzoeken afgenomen. 
De ouders van de leerlingen die dit betreft worden hiervan op de hoogte gebracht. 
Het is dan belangrijk dat alle schoolverlaters aanwezig zijn op school. Maakt u daarom op die dagen geen afspraken voor uw 
kind tijdens de schooluren. 

 
Doppenactie  

Doppen sparen voor onze geleidehonden, spaart u ze ook?  
(http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/)  

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

Oktober 
05  Studiedag team, dag vrij 

09  Start Kinderboekenweek 

17  Schoolfotograaf 

21  t/m 29 HERFSTVAKANTIE 

30  Info schoolverlaters 

31  Luizencontrole 

 

 
 

 
November 

07  Inloop koffie-uurtje 

11  Sint Maarten 

 
 

http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/
http://www.toermalijn-sbo.nl/


De totale opbrengst op dit moment op school is 372,50 kilo (dit schooljaar al 14 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 
- Oktobermaand kindermaad in Drenthe: www.kindermaand.nl  
- Reddingsbrigade Zuidoostdrenthe: Nieuw bij RBZOD survival en conditiezwemmen, www.rbzod.nl  
- Scharrelkids Emmen: Wil jij mee op avontuur in de natuur? Doe dan eens mee met een activiteit van Scharrelkids Emmen!  
  www.ivn.nl/afdeling/emmen-en-omstreken/scharrelkids 
- GGD luizen:  https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-kind/hoofdluis.html 
 

 
1/2 wit Juf Amanda en juf Belinda 

Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang. We zijn dit 
schooljaar gestart met vijf kinderen. De eerste twee 
schoolweken noemen we ‘de gouden weken’. In deze 
weken besteden we extra aandacht aan het vormen van 
een gezellige groep. Wij kennen elkaar nog van vorig jaar 
en hoeven dus niet echt aan elkaar te wennen, maar we 
hebben b.v. nog eens naar onze afspraken gekeken. 
Willen we de afspraken van vorig jaar houden of willen we 
nog nieuwe afspraken maken? De kinderen vonden de 

‘oude afspraken’ prima 
werken en we gaan dus op 
dezelfde voet verder. In deze 
eerste weken was het thema 
van Schatkist heel 

toepasselijk ‘het nieuwe schooljaar’. Het verhaal gaat over 
Rikkie die nieuw op school is en dat best erg spannend 
vindt. Sommige kinderen wisten nog dat zij het ook wel 
spannend vonden toen zij voor het eerst naar school 
gingen. Juf Belinda, die nieuw is in groep 1-2, vond het 
ook spannend om in een nieuwe groep te beginnen. 
Gelukkig helpen de kinderen haar heel goed, zodat ook zij 
nu al helemaal gewend is. 
Volgende week starten we met een nieuw thema 
Ritseldans en notentaart. Het verhaal gaat over Beer. Beer 

wil niet uit bed, omdat het 
weer zo slecht is. De 
vrienden van Beer, Vos, 
Ree en Uil, bedenken een 
plannetje om Beer te laten 
zien dat herfst ook leuk kan 
zijn.  
Wij genieten ook van de 
herfst. De kinderen zijn erg 
druk met het zoeken van 
kastanjes. Ze vallen op het 
schoolplein zomaar uit de 

boom. In de klas staat een grote doos waar we de 
kastanjes in doen. Deze kastanjes kunnen we mooi 
gebruiken voor knutselen, spelen en werklessen. 
Een aantal ouders heeft zich inmiddels weer aangemeld 
bij Klasbord, fijn is dat. Degene die zich nog niet heeft 
aangemeld kan dat alsnog doen. Uw kind heeft een papier 
meegekregen met een code erop. Als het activeren niet 
lukt, klop gerust bij ons aan. 
Op maandag 9 oktober gaat de kinderboekenweek weer 
van start met het thema ‘Griezelen, gruwelijk eng! ’. Een 
spannend thema, dat belooft wat. We sluiten dit thema op 
vrijdag 20 oktober af met een voorstelling van Jinky. 
Jinky’s voorstellingen zijn altijd een groot succes, dus wij 
verheugen ons er op. 

3/4 wit Juf Woudy en 
juf Sjanien 

Best bijzonder, zo'n 
zomervakantie laat in de 
zomer. 
We hebben nog maar 
net alle 
vakantieverhalen 

gehoord, en het is ook al weer herfst. 
We zijn na de vakantie gestart met veertien leerlingen. 
Leerlingen die al in onze groep waren, en van groep 3 
naar groep 4 zijn gegaan, leerlingen die in groep 2 zaten 
en nu een deurtje verder zijn gegaan, en twee nieuwe 
jongens die echt voor het eerst op onze school zijn 
gekomen. 
Gavin en Liam, we wensen jullie heel veel plezier op onze 
school en in onze groep. 
De eerste weken hebben we gebruikt om elkaar te leren 
kennen. We deden allerlei spelvormen om spelenderwijs 
de namen te leren en dingen over elkaar te horen en te 
leren. 
We hebben afspraken gemaakt om er samen met elkaar 
een fijn schooljaar van te kunnen maken. Ook de diverse 
taken die nodig zijn om onze groep en school fijn, goed en 
netjes te houden hebben we samen bedacht en verdeeld. 
Langzamerhand zijn we natuurlijk ook begonnen met het 
"echte" werk.  

Groep 3 is gestart met het leren van de eerste woorden en 
letters, en ontdekte dat je met deze 
letters ook weer andere woorden 
kunt maken. 
Groep 4 is aan het oefenen met 
woorden die eindigen op de -ng en 
-nk, en woorden met de -ch erin. 
Best lastig, maar het lukt steeds 
beter. 
Natuurlijk oefenen we ook elke dag 
met schrijven. Groep 3 doet dat met het mooie 
driekantpotlood, groep 4 heeft nu een echte schoolpen. 
Ouder(s)/verzorger(s) met Klasbord hebben de pen 
inmiddels kunnen zien. Heeft u nog geen Klasbord, dan 
kunt u op het blad ,dat mee is gegaan naar huis,  zien hoe 

u dit aan kunt maken.   
Nu de herfst begonnen is zijn 
natuurlijk  aan het knutselen en 
aan het zingen over de herfst. We 
hebben buiten gekeken hoe je kunt 
zien hoe het herfst aan het worden 

is en allemaal een mooi herfstblad gezocht. De grote 
kastanjebomen op het schoolplein zorgen er voor dat er 
veel kastanjes verzameld kunnen worden.  
Afgelopen week zijn de kennismakingsgesprekken 
geweest. Fijn om elkaar gezien en gesproken te hebben, 
om zo samen te zorgen voor een goed schooljaar voor uw 
kind. 
Volgende week is er op donderdag studiedag en zijn de 
leerlingen vrij. De week erna gaan we  werken rondom het 
thema van de Kinderboekenweek, tot aan de 
herfstvakantie. 
 
4 wit / 5 groen  Juf Janette 

Welkom in de groep Milan, Jarno, Jake, Lucas, Dave, 
Brian, Danny, Suze, Lindsay, Kirsten, Doriano, Dylan, 
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Donovan en Inge. Ik hoop dat we een hele fijne, leerzame, 
gezellige tijd met elkaar hebben het komende schooljaar! 
Om elkaar beter te leren kennen hebben we de afgelopen 

weken verschillende spelletjes 
gedaan, samen opdrachten 
gemaakt en samen gespeeld. 
Ook hebben we met elkaar 
afspraken gemaakt over de 
regels in de klas. Het is fijn om 
te weten wat mag en wat niet. 

We zijn nu een paar weken verder en het gaat goed. We 
zijn gestart met taal STAAL en spelling. Voor sommige 
leerlingen een herhaling van de leerstof en voor een 
aantal leerlingen is het allemaal nieuw. We hebben 
verschillende woorden geleerd zoals: arriveren, passeren, 
de bestemming enz. Met rekenen zijn we aan het oefenen 
hoe we de sommen moeten overschrijven vanuit het boek. 
Pffff……wat een werk! Maar we weten ook dat we de tijd 
krijgen om hiermee te oefenen. En dan gaat het vast goed 
komen!  Met Nieuwsbegrip hebben we gelezen over de 
orkaan Irma en over pesten. We hebben met elkaar 
besproken hoe we in de klas (en op school) met elkaar 
willen omgaan en pesten hoort daar niet bij. Ook in de 
lessen van de vreedzame school kwam dit ter sprake 
(opstekers en afbrekers).   
 

 

 

 
In de afgelopen vakantie waren Jake, Jarno en Lindsay 
jarig. Suze vierde op 8 september haar verjaardag. Maak 
er allemaal een mooi jaar van! Op klasbord zet ik 
regelmatig foto’s van/over de klas. U heeft een inlogcode 
gekregen zodat u onze klas kunt volgen. Het was fijn om 
even met u te praten over uw zoon/dochter. Bedankt! 
 
5/6 Juf Annemiek en juf Romy   

De school is weer begonnen. We willen er samen met de 
kinderen een mooi jaar van maken. Een jaar waarin we de 
kinderen veel willen aanbieden zodat ze zich kunnen 
ontwikkelen. Samen hebben wij afspraken gemaakt hoe 
wij het gezellig en goed  
kunnen hebben in de klas. Alle 
kinderen hebben bij de 
afspraken hun naam bijgezet. 
Super!  
We hebben allerlei activiteiten 
gedaan om elkaar beter te 
leren kennen. Elkaar 
interviewen, het spel "Wie ben ik", "Zie de 
overeenkomsten", enz. Langzamerhand zijn we begonnen 
met de vakken.  
Met rekenen gaan we in het eerste blok aan de slag met 
getallen tot 100! Zo zijn we bijvoorbeeld bezig geweest 
met geldsommen tot 100.  
Met taal zijn we begonnen met het thema START, dit 
thema gaat over spelletjes. We 
leren hierbij heel veel woorden 
die met het thema te maken 
hebben zoals; de tekst, de 
spelregels, de pion, het 
bordspel.. en nog veel meer. Ook 
leren we hoe je de betekenis van 
een woord kan vinden in een bron.  
Met aardrijkskunde zijn we gestart in het thema regen en 
zon, hier leren we bijvoorbeeld hoe het kan dat je schaduw 
de ene keer heel lang is en de andere keer juist heel kort.  
Waarom regen soms blijft liggen in een plas maar in de 
zandbak snel weer weg is. Dit hebben we ook in de klas 
getest met een zandtafel en water. 
Ook met spelling zijn we begonnen. We leren of frissen 
nog  op wat een "Hakwoord" is. De kinderen bedenken zelf 

veel hakwoorden en oefenen daarmee in hun werkboek. 
Elke les heeft een dictee waar de 
aangeboden categorie wordt 
opgeschreven. Samen kijken we dan het 
dictee na. De kinderen doen goed mee 
en willen graag leren. 
 
5/6     Juf Rieneke en juf Mirjam  

Na een lange vakantie zijn we 4 september weer 
begonnen met een nieuw schooljaar. Er zitten vier hele 
nieuwe leerlingen in onze klas: Fabian, Jorwin, Damian en 
Collin. Niels, Jayden, Nadine, Thyrsa, Lisa, Stijn, Keano, 
Fernando, Mika, Ruben en Delano komen uit drie andere 
klassen van vorig schooljaar. De eerste twee weken 
hebben we gewerkt aan groepsvorming. Hierbij hebben 

we elkaar leren kennen 
via allerlei spelletjes en 
werkjes. Ook hebben we 
de regels van onze groep 
gemaakt en zijn alle 
taakjes verdeeld. We zijn 
veel over elkaar te weten 

gekomen en hebben veel samen gewerkt en gespeeld. Nu 
iedereen een beetje zijn plekje heeft gevonden in de 
groep, zijn we weer begonnen met het werken in de 
boeken. 
Tijdens taal werken we de komende weken aan het 
Thema: De dierentuin. 
Rekenen proberen we weer op te pakken op ieders eigen 
niveau. 
Voor iedereen is het belangrijk om de tafels dit schooljaar 
te leren. De jongsten leren de tafels van 1, 2, 5 en 10. De 
leerlingen van groep 6 leren nu ook de tafels van 6, 7, 8 
en 9.  
Graag willen de juffen een speellijst opstellen met 
tel.nummers van de leerlingen. 
Ouders die beslist niet met hun tel.nummer op deze lijst 
willen, kunnen dit doorgeven aan de juffen. Via deze lijst 
kunnen ouders contact opnemen met andere ouders om 
hun kinderen bij elkaar te laten spelen. Deze lijst komt op 
klasbord, waar ouders op kunnen kijken via de inlogcode 
die iedereen van school heeft gekregen. 
Wil iedereen eraan denken om op maandag en woensdag 
gymspullen en een handdoek mee te geven zodat er op 
een veilige en hygiënische manier kan worden gegymd. 
 
6 Juf Dionne 

En we zijn weer van start gegaan! Voor veel kinderen een 
juf en kinderen die ze al kennen, maar voor sommigen een 
nieuwe juf én nieuwe kinderen. De eerste weken hebben 
daarom in het teken gestaan van kennismaken en 
groepsvorming. We hebben spelletjes gedaan waardoor 
we elkaar beter hebben leren kennen, maar we hebben 
ook activiteiten gedaan waarbij we moesten samenwerken 
en overleggen. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan door 
het spel olifant, tijger, muis. 
Het lukte steeds beter! 
Inmiddels zijn we een echte 
groep.  
Daarnaast hebben we op 
maandag en dinsdag ook 
nog extra hulp in de klas. 
Juf Leonie volgt de 
opleiding SPH en komt bij 
ons in de klas om te helpen 
en om haar opdrachten uit te voeren. Juf Leonie we hopen 
dat je een leuk en leerzaam jaar bij ons zult hebben!  
Iedereen is inmiddels gewend aan de afspraken in de klas 
die we zelf bedacht hebben en aan de gang van zaken. 
Wel is het belangrijk dat we er zelf ook aan denken dat de 
gymspullen (inclusief handdoek) mee worden gebracht op 
dinsdag en donderdag.  
Inmiddels zijn we ook gestart met werken. We hebben 
eerst maar eens een aantal dingen herhaald, zodat we 
weer konden wennen aan het werken. Nu zijn we daar 
weer aan gewend en kunnen we echt aan de slag. Zo zijn 



we met taal begonnen met het thema ‘Lekker’. Met 
rekenen zijn we gestart 
met sprongen van 10 en 
met spelling zullen we 
gaan werken met plank-
woorden en –eer, -oor, -
eur woorden. Deze week 

hebben we voor het eerste geschiedenis gemaakt. Dit ging 
over de jagers, verzamelaars en de eerste boeren in 
Nederland. Ook hebben we ons eerste verkeersboekje 
alweer uit. Deze verzamelen we in de bewaarmap en 
zodra deze vol is, mag het mee naar huis.  
Fijn dat de meeste ouders aanwezig waren op de 
kennismakingsgesprekken
! Ik hoop dat we er samen 
met de kinderen een leuk 
jaar van kunnen maken! 
Om dit te kunnen volgen 
hebben we Klasbord. U kunt dan zien wat we in de klas 
allemaal doen, maar u kunt ook de mededelingen volgen. 
Nog niet alle ouders zijn aangemeld, dus meld u zelf even 
aan! 
 
7/8 a Juf Sjanien en juf Irene 

Na de zomervakantie zijn we gestart in onze nieuwe 
groep. De meeste leerlingen komen uit de groep van juf 
Annemiek en juf Romy. Patrick, Melissa en Larissa komen 
uit de groep van juf Dionne. 
Zelfs een van de juffen is nieuw: juf Sjanien. Zij is er op 
maandag en dinsdag. De andere dagen is juf Irene er.  
We hebben met elkaar de regels en afspraken 
doorgenomen. Na zo'n lange zomervakantie is het wel 
weer wennen om ons daaraan te houden. 
In de eerste week hebben we een tijdscapsule gemaakt. 
Aan het eind van het jaar gaan we kijken of de 
verwachtingen van het begin van het 
schooljaar uitgekomen zijn. In de 
wissellijst naast onze deur 
hebben we een 
kunstwerk gemaakt 
met onze namen. 
De eerste weken 
 waren de ‘gouden 
weken'  waarin de 
groepsvorming centraal stond. 
Inmiddels zijn we weer begonnen in de 
methodes. Voor een aantal leerlingen zal dit een stukje 

herhaling zijn, voor andere leerlingen 
is de stof helemaal nieuw. Deze week 
zijn we begonnen met het rekenen in 
niveaugroepen.  Dit betekent dat een 
aantal leerlingen dagelijks rekenen in 
een andere groep en er komen 
leerlingen uit een andere groep bij ons 
rekenen. Zo krijgt iedereen zoveel 

mogelijk rekenen op het juiste niveau aangeboden. 
Zoals u misschien van uw kind heeft gehoord komt Patrick 
voorlopig niet op school. Hij woont tijdelijk ergens anders. 
We wensen hem daar heel veel succes. 
Op donderdag komt juf Janneke (stagiaire) ons voortaan 
helpen.  
De meeste kennismakingsgesprekken zijn geweest. Altijd 
fijn om even af te stemmen met het thuisfront. 
We hopen er  samen een leerzaam en gezellig jaar van te 
maken. 
 
7/8 b Juf Wietske en juf Brenda 

De eerste vier weken zitten 
er alweer op. Er is hard 
gewerkt. We hebben samen 
afspraken gemaakt over hoe 
we het best met elkaar 
omgaan. Deze hangen in de 
klas zodat we ze niet 
vergeten. Er  is ook 
gerekend en gelezen. We zijn al twee keer naar de 

bibliobus geweest om leuke en mooie boeken uit te 
zoeken. Met taal werken we over het ziekenhuis. De 

kinderen weten hier al veel 
vanaf. 
Tijdens de geschiedenisles 
hebben we het gehad over 
het trechterbekervolk en de 

hunebedbouwers. 
Vorige week was het “de week tegen het pesten”. We 
hebben hier goede gesprekken over gevoerd, ook  
hebben de kinderen hier mooie tekeningen over gemaakt. 
De eerst berichten staan alweer op Klasbord. Het is fijn als 
iedereen zich aanmeld zodat we berichten hier door 
kunnen geven. Dan hoeven er geen briefjes meer mee die 
soms kwijt raken. 
Op 25 september was Bart jarig, hij is 11 jaar geworden. 
We hebben voor hem gezongen en hij heeft getrakteerd. 
Ook hebben we de eerste liedjes geleerd: Olga, een 

verliefde stieros, en 
nimanaja . Elke morgen 
beginnen we met het liedje 
“Goodmorning” uit 
Trefwoord. Jullie kunnen 

lezen dat er al veel is gebeurd. We gaan er een leuk jaar 
van maken! 
 
7/8  Juf Margreet  

Het schooljaar 2017/2018 is volop gaande! 
We hebben met elkaar twee wervelende Gouden Weken 
beleefd. We deden veel leuke spelletjes om elkaar beter te 
leren kennen en begonnen al een beetje met de lessen. 
We verwelkomden Lars bij ons in de groep. Fijn dat je er 
nu al zo bij hoort en leuke klasgenootjes hebt gevonden 
om mee te 
spelen en te 
werken.   

 

 

 

Een aantal kinderen van onze nieuwe groep heeft vorig 
schooljaar bij juf Mirjam in de groep gezeten. En een 
aantal kinderen zat bij juf Margreet in de groep. 
Maar toch kennen ze elkaar nog goed van het jaar bij 
meester Ronny en het eerste jaar bij juf Mirjam. Of 
gewoon van de bus of het plein. 
En zo worden we samen een gezellige groep.  
En nu zijn we met alle vakken gestart.  
Engels doen we op maandagmorgen. 
We gebruiken er de IPADS bij en de lesboeken. Die 
combinatie werkt erg goed. 
Er zijn voor alle leerlingen mooie koptelefoons 
aangeschaft, zodat iedereen ongestoord de lesinhoud tot 
zich kan nemen. 
Met verkeer oefenen we met digibord software en leuke 
werkboekjes. 
Volgende week gaan we tijdens verkeer in groepen 
werken:  
- één groep maakt een collage over voertuigen,  
- de andere groep houdt interviews over de route naar 
school  
- en weer een andere groep maakt een spel met behulp 
van Kahoot-quiz. 
We hebben ook onze agenda's gekregen en daar hebben 
we al veel in opgeschreven. 
De volgende keer meer info! 

 

 
 



 
 

 


