
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

week 42, 20 oktober  2017, nr. 236 
 
 
Trefwoord 

  
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). 

 

In deze tijd vieren katholieken op 1 november hún 

‘heldenfeest’. Dan is het Allerheiligen en dan denken we aan 

allen die ‘heiligen’ voor ons zijn: mensen die op een 

bijzondere manier hebben laten zien wat écht belangrijk is in 

de ogen van God en de mensen. Bij Sint Maarten wordt 

duidelijk dat je eerder een held bent als je je mantel deelt, dan wanneer je je zwaard voor het 

gevecht gebruikt. Vrijdag voor zijn naamdag op 11 november horen de kinderen over de heilige 

Martinus, beter bekend als Sint Maarten. Daarnaast brengen katholieken op 2 november op 

Allerzielen persoonlijk eer aan de mensen uit hun eigen kring die gestorven zijn, om ze als hun 

held of heilige nooit te vergeten.  
 

Week 46 t/m 48: Goed gehoord 

 Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen. 
 Bijbel: Eli en Samuël (1 Samuël 1 t/m 8). 

 
N.a.v. het inspectiebezoek 

Via de extra nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de bevindingen van de inspecteur voor het onderwijs. Wij doen onze 
uiterste best u hier eerlijk en duidelijk over te informeren. Houdt u hiervoor de extra nieuwsbrieven in de gaten. 
Met klem verzoeken wij u om bij eventuele vragen en/of onduidelijkheden contact op te nemen met de school, want alleen de 
school heeft hier de antwoorden op.  
Dit vragen we met klem, omdat we hebben geconstateerd dat er informatie uitgewisseld is die niet aan de orde is, maar die 
wel voor ongerustheid heeft gezorgd. Hiermee is niemand, maar zijn zeker uw kind en onze leerlingen niet geholpen. Dus 
heeft u vragen of wilt u iets delen, komt u gerust naar óns toe. 
 
Renovatie 

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 door het geven van 
een korte update. 
De school heeft geld toegezegd gekregen voor nieuwbouw. Echter het gebouw is een monument en komt daarom in 
aanmerking voor renovatie. Een renovatie is ongeveer een keer zo duur als nieuwbouw.  
Het geld dat we toegezegd hebben gekregen is daarom niet toereikend.  
De grote vraag is daarom: wie gaat het extra geld dat nodig is voor de renovatie op tafel leggen. Daarover wordt op dit 
moment druk overlegd. Maar op dit moment is het nog niet duidelijk. Dat maakt dat we op dit moment nog niet weten wanneer 
de renovatie (en een tijdelijke verhuizing) plaatsvindt. Ook hiervoor geldt: de school zal hierover zuiver communiceren. 
Informatie die daarvan afwijkt, kunt u als niet kloppend beschouwen. 
 
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. 
 
Vogelvoeractie 

Heeft u nog een intekenlijst thuis, wilt u deze dan met spoed, samen 
met het geld, op school inleveren?   
Na de herfstvakantie worden de bakjes en de lijsten meegegeven met 
de leerlingen.  
 
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  
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De totale opbrengst op dit moment op school is 381,50 kilo (dit schooljaar al 23 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 

We hebben de afgelopen weken gewerkt over de herfst. 
En dat het herfst is, kunnen we 
buiten en in de klas goed zien. 
Buiten liggen de prachtig 
gekleurde bladen en kastanjes. 
Op het plein van de grote 
kinderen lagen heel veel 
bladeren, daarin hebben we de 
‘ritseldans’ gedanst. Binnen 
hebben we natuurlijk de 
bladeren die we in het bos 
gevonden hebben, maar ook de bladeren die we zelf heel 
mooi gekleurd hebben. We speelden het verhaal na van 
Beer die niet uit zijn bed wilde komen. Wat kunnen we al 
goed toneelspelen en wat hadden we een plezier. Verder 
hebben we gewerkt over griezelige dingen i.v.m. de 
Kinderboekenweek. We maakten huizen met 
spinnenwebben, monsters van verf, spookjes, 
griezelhapjes en natuurlijk smikkelden we die hapjes ook 
lekker op. Vanmiddag hebben we de Kinderboekenweek 
afgesloten met een heel leuke voorstelling van 
poppentheater Jinky’s Mikmak. Na de vakantie gaan we 
aan het werk om de lampionnen af te krijgen. De kinderen 
mochten allemaal zelf kiezen hoe hun lampion er uit moest 
zien en een paar kinderen zijn al bijna klaar, maar nu gaan 
we eerst lekker genieten van de 
herfstvakantie. Fijne vakantie 
allemaal! 

4 wit Juf Woudy en juf 
Sjanien 

De afgelopen weken hebben we gewerkt rondom de 
Kinderboekenweek. We kwamen erachter dat iedereen 
van heel verschillende dingen de bibbers krijgt. 
Veel kinderen uit onze groep griezelen van spruitjes,  
terwijl er ook kinderen zijn die spruitjes juist heel lekker 

vinden. De een griezelt van 
macaroni, terwijl dat juist het 
lievelingseten van de ander 
is.  
Het diepe, koude zwembad 
is voor de een griezelig, 
terwijl een ander dat juist 
geweldig vindt.  
Juf vindt spinnen prachtig, 
maar sommige kinderen 
krijgen er de bibbers van. Zo 
zie je maar weer dat 
iedereen anders is..... 
We hebben boeken bekeken 
en gelezen die hoorden bij 

het thema. Steeds weer kwamen we erachter dat we soms 
bang zijn voor dingen, die eigenlijk helemaal niet  griezelig 
zijn. We hebben oplossingen bedacht om minder bang te 
zijn en liedjes gezongen die daar goed bij kunnen helpen. 
Groep 3 heeft de eerste leeskern afgesloten en zal na de 
herfstvakantie in Kern 2 beginnen. Zij kennen al een 
heleboel letters, en ......van letters kun je woorden maken. 
Van al die woorden maak je zinnen, en dan kun je zo 

ineens al een boek lezen. Elke dag zijn we hier druk mee 
bezig. 
Groep 4 heeft Kern 8 afgesloten en gaat na de 
herfstvakantie starten in Kern 9. We oefenen diverse 
soorten woorden  en lezen verschillende tekstsoorten. 
Veel oefenen is hierbij het sleutelwoord!  

Groep 4 is deze 
week het rekenblok 
aan het afsluiten. 
Hierin komen ook 

een stukje klokkijken en geldrekenen aan bod.  
Groep 3 is druk bezig met de getallenlijn, het schrijven van 
de getallen en terugtellen. Samen kunnen we zelfs al tot 
100 tellen! 
Na de vakantie gaan we beginnen met het maken van een 
lampion en het oefenen van Sint- Maartenliedjes. 
Eerst gaan we genieten van de herfstvakantie. Wij wensen 
iedereen een fijne week! 

4 wit / 5 groen  Juf Janette 

Vorige week vrijdag hebben we – helaas- afscheid 
genomen van Dylan. Dylan gaat naar een andere school. 
We wensen je heel veel plezier op je nieuwe school! Sinds 

2 oktober is juf Charlotte bij ons in 
de klas. Ze komt elke maandag en 
dinsdag. Fijn dat je er bent! Kirsten 
heeft er weer een jaartje bij. 
Nogmaals gefeliciteerd en bedankt 
voor de traktatie. In de 
herfstvakantie krijgt Dave er een 

jaartje bij. Maak er een fijne dag van Dave! Ook juf 
Charlotte was afgelopen woensdag jarig. Bedankt voor de 
traktatie!  
Met taal staal zijn we bijna aan het eind van het thema 
onderweg. We hebben gesproken over reizen, over de 
geluiden die we overal horen, over de straatnamen, 
wegwijzers enz. Tijdens de rekenlessen oefenen we de 
sommen onder de 10 en proberen we de sommen 7+8 op 
te lossen. Daarnaast oefenen we met de verdwijnsommen 
(16-16) en de bijna verdwijnsommen (16-15). Met 
nieuwsbegrip hebben we gelezen over het staken van de 
leerkrachten en over auto's op zonne-energie. Best raar 
dat dat de toekomst kan worden maar ook heel 
interessant! Elke maandag maken we vragen over het 
onderwerp op de IPad.  Op klasbord plaats ik regelmatig 
iets over de groep. Een aantal ouders heeft zich nog niet 
aangemeld bij klasbord. Mochten er problemen zijn 

omtrent aanmelding 
klasbord, dan kunt u 
contact opnemen met de 
administratie. Wat leuk om 
te zien dat er zoveel 
kinderen druk bezig zijn met 
het verkopen van het 

vogelvoer. Heel veel succes! Ik wens iedereen een hele 
fijne vakantie.  

5/6 Juf Annemiek en juf Romy   

Met aardrijkskunde zijn we bezig met het thema beroepen. 
Welke beroepen zijn er allemaal en waar voer je die uit? 
Ook hebben de kinderen nagedacht over welk beroep zij 

          

http://www.nieuwsuitdenatuur.nl/
http://www.devreedzameschool.nl/
http://www.kindermaand.nl/
http://www.rbzod.nl/
http://www.ivn.nl/afdeling/emmen-en-omstreken/scharrelkids
https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-kind/hoofdluis.html


later graag zouden kiezen. We hebben van alles gehoord: 
van profvoetballer tot tuinman en 
dierenarts!

 
Wist u dat de Noordzee heel lang geleden een grasvlakte 
was (een steppe) waar mammoeten leefden? Samen met 
de kinderen hebben we ons verwonderd over deze grote 
dieren met hun enorm grote slagtanden en harige vacht.  

En over de mammoetjagers die met 
hun speren de mammoeten doodden 
en de huid, de slagtanden en het 
vlees gebruikten om te leven. 
Wist u dat we regelmatig de Daily Mile 
lopen? Dan lopen/rennen de kinderen 
een rondje om de school heen en 

onderweg komen we dan o.a prachtige grote 
paddenstoelen tegen. Na het rondje lopen zijn de kinderen 
weer opgeladen om verder te gaan met de les. 
Fijne herfstvakantie! 

5/6     Juf Rieneke en juf Mirjam  

Na een korte periode is het al weer herfstvakantie. De 
zomer heeft nog laat van zich laten horen, zo waren de 
afgelopen dagen werkelijk fantastisch!! 
Donderdag was Delano jarig, nogmaals van harte 
gefeliciteerd. 
Tijdens taal werken we over de 
dierentuin, er zijn presentaties door 
de kinderen gehouden voor de klas 
over hun favoriete dier. Ook hier 
staan foto's van op Klasbord.  
Tijdens de rekenlessen leren we 
optellen en aftrekken tot 100 en meten met een meetlint of 
liniaal en wat is symmetrie? Ook hebben we het gehad 
over de noordpool en de zuidpool en waarom mensen ook 
aan de onderkant van de aardbol kunnen wonen. 
Deze week staan op klasbord alle telefoonnummers van 
de leerlingen. Zo kunnen ze elkaar bellen om afspraken te 
maken om na schooltijd of in de 
vakantie elkaar te bellen. 
Tijdens de gymlessen wordt in 
gymkleding van thuis gegymd. 
Eventueel ook op schoenen met 
een lichte zool. Na de gym gaat 
iedereen douchen mits er een 
speciale reden voor is dat dit niet 
kan.  
Denk eraan gymkleren en een 
handdoek mee te nemen op maandag en woensdag. 
Geniet lekker van de komende week en hopelijk hebben 
we nog een beetje mooi weer. 
Fijn vakantie allemaal!! 
 
6 Juf Dionne 

Wat vliegt de tijd voorbij. Dat komt vast omdat we zo hard 
hebben gewerkt. Zo zijn we met taal alweer bijna bij het 
einde van het thema Lekker. We 
hebben het gehad over recepten, we 
hebben zelf een recept gemaakt, we 
hebben woorden geleerd als bereiden 
en voorbereiden en wat het verschil 
daar tussen is. Het woord sfeer 
hebben we ook geleerd. De kinderen vinden dat er een 

leuke en gezellige sfeer is in de klas. Het 
is ook leuk dat er zoveel knutselwerkjes 
zijn. En we hebben geleerd om een lijstje 
te maken met dingen die je nodig hebt. 
Met rekenen zijn we aan he t werk 
geweest met de sprongen van 10 (heen 
en terug). Dat gaat steeds makkelijker. 
We hebben even weer herhaald wat de 
maanden van het jaar zijn en hoe dat er 
op een jaarkalender uit ziet. We hebben 

de tafels van 2, 5 en 10 geoefend. Een leuke site om hier 
thuis mee bezig te zijn is www.tafelsoefenen.nl. Nu zijn we 
bezig om sommen over het tiental te maken zoals 37 + 4 
of 29 + 7. Dat is best lastig, omdat we dan verschillende 
stappen moeten maken. Door een verhaaltje lukt dit toch 
al best goed!  
Tijdens de Kinderboekenweek heeft juf twee boeken 

voorgelezen. Het eerste 
boek ging over Bert en Bart 
die van hun moeder niet 
meer in zombiestrips 
mochten lezen. Dit deden 
ze toch, maar wat er toen 
gebeurde….. De kinderen 
kunnen dit verder vertellen. 

Het tweede boek gaat over meneer en mevrouw Griezel. 
Ze zijn niet aardig voor elkaar, maar ook niet voor de 
dieren. De dieren komen in opstand, maar wat er precies 
gaat gebeuren weten we nog niet. Ook hebben we wat 
geknutseld rondom het thema van de Kinderboekenweek. 
Een heksje van een eierdoos en de spin in zijn web.  
Naast al het harde werken is het natuurlijk ook leuk om te 
spelen. We hebben in de klas nieuw speelgoed gekregen. 
We kunnen nu ook spelen met de dierentuin van 
playmobil, er is een knikkerbaan en we hebben nog 
boerderijdieren om mee te spelen. Dit is natuurlijk een 

groot succes!  
Met de Vreedzame school hebben 
we het nog eens extra over 
opstekers en afbrekers gehad, 
maar ook samenwerken staat 
centraal. Zo lezen we bijvoorbeeld 
de tekst van Nieuwsbegrip met een 
maatje. Dit gaat heel goed! Na de 
vakantie gaan we dit uitbreiden 

door ook tijdens andere lessen met elkaar samen te 
werken. 
Maar nu is het eerst tijd voor vakantie. Wij wensen 
iedereen een hele fijne herfstvakantie toe!  

7/8 a Juf Sjanien en juf Irene 

We hebben in de agenda opgeschreven wie wanneer de 
spreekbeurt heeft. Vraagt u uw kind wanneer? 

Op maandag 9 oktober heeft 
Magic Kylian de boekenweek 
geopend. Hij liet een paar mooie 
trucs zien: hij kon een tafel laten 
zweven, een leeg kleurboek 
voorzien van tekeningen en 
kleuren.  

Jammer dat juf Sjanien die dag ziek was. Gelukkig was er 
wel vervanging en had de klas zelfs een keer een 
meester! Ook heeft elke groep een leuk (voorlees) boek 
gekregen. 
Donderdag zijn we samen met de groep van juf Wietske 
naar de room of hope geweest in de oude dierentuin. Daar 
waren heel veel kraanvogels te zien ter herinnering aan de 
slachtoffers van de ramp met de MH17. We hebben daar 

een indrukwekkende 
rondleiding gehad en 
hebben met hulp ook 
een kraanvogel 
gevouwen. Wat was 
dat moeilijk zeg! 
Gelukkig kregen we na 
afloop allemaal een 

kant en klaar exemplaar mee. 
Op maandag hebben we nu ook een stagiaire juf Mandy. 
Deze week hebben we  nieuwe spelletjes gekregen in de 
groep; monopoly junior, 30 seconds junior, wat ben ik. 
Deze spelletjes zijn behalve leuk ook nog eens leerzaam. 
We hebben een klein begin gemaakt met de lampionnen. 
Juf Ina heeft ons daar flink bij geholpen. 
Maandag na de herfstvakantie is de informatieavond voor 
de schoolverlaters. Op deze avond wordt verteld hoe het 
in zijn werk zal gaan. 

http://www.tafelsoefenen.nl/


We wensen iedereen een fijne vakantie. 
 
7/8 b Juf Wietske en juf Brenda 

Wat gaat de tijd snel. Het is alweer herfstvakantie. We 
hebben hard gewerkt maar we hebben 
ook leuke dingen gedaan. Maik had 
eitjes van de wandelende tak 
meegenomen. Er is inmiddels één eitje 
uitgekomen. We wachten af of er nog 
meer uitkomen. Met Engels hebben 
geleerd hoe we lichaamsdelen in het 
Engels zeggen . We weten  waar onze 

“hip” zit en wat onze “bottom” is.  We hebben hieraan 
gewerkt met het liedje van Justin Timberlake, “Can’t stop 
the feeling”.   
Op 12 oktober zijn we naar de expositie geweest “Room of 

Hope”. Deze 
expositie was 

ter nagedachtenis aan de slachtoffers 
van de MH17. Heel veel mensen 
hebben hiervoor  kraanvogels gevouwen 
die je daar allemaal kunt bekijken, dit 
was erg indrukwekkend. Alle kinderen mochten zelf ook 
een kraanvogel vouwen. Dit was best wel moeilijk. In het 
kader van de Kinderboekenweek hebben we nieuwe 
boeken in de klas gekregen. Hierin kunnen we weer lekker 
lezen.  Gruwelijke griezelverhalen , Kattensoep en De 
griezelige ontdekking van Spekkie en sproet”. Dit waren 
weer wat nieuwtjes uit groep 7/8 groen b.  
We wensen iedereen een fijne vakantie! 

7/8  Juf Margreet  

Op 6 oktober heeft Rick zijn spreekbeurt over waterpolo 
gehouden. Rick had een mooie Power Point Presentatie 
en veel folders. Een mooie spreekbeurt Rick! 
En de week daarna heeft Nathan een spreekbeurt 
gehouden over zijn cockerspaniël Lisa. 
Lisa is ook op school geweest. Daar heeft Nathans 
moeder voor gezorgd.  
Nathan leerde ons veel 
over de cockerspaniëls. 
De volgende uit onze groep 
die een spreekbeurt gaat 
houden is Jordy.  
Met taal ronden we voor de 
herfstvakantie ons blok 
over het thema 
'Amsterdam' af.  
Deze week hebben we daar een toets over. 
Vorige week is de Kinderboekenweek van start gegaan.  
We hebben in de groep het boek 'Tangramkat' gelezen.  
Het boek is geschreven door Maranke Rinck en Martijn 
van der Linden. 
Het boek is bekroond met de gouden penseel. 
We hebben zelf veel aan tangram geoefend en een 
knutselwerkstuk gemaakt van tangram.  
Met rekenen werken we flink aan onze weekplanningen.  
Bijna iedereen krijgt zijn weekplanning af. En dat is 

supergoed! 
Met aardrijkskunde 
werken we over het 
thema 
wereldgodsdiensten
. 
Met geschiedenis 
over de tijd van de 

VOC. Een boeiende tijd, vol nieuwe ontwikkelingen! 

Met verkeer hebben we in twee groepen quiz gemaakt 
over hoe we van huis naar schoolgaan en weer 
terugkomen 's middags.  
Dat hebben we met Kahoot gedaan en het is erg leuk 
geworden! 
Ook zijn we deze week op de schoolfoto gekomen 
de foto's komen nog: ze worden vast erg leuk!! 
Een fijne herfstvakantie allemaal. 
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