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Trefwoord 

Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op 
school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) 
kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, 
gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de 
leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de 

kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde.  
 

 Goed gehoord (week 46 t/m 48) 

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

 

 Kerst, feest van geven (week 49 t/m 51) 

Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke geschenken, het belang 
van delen en geven. 
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1; Matteüs 1 en 2).  
 

In week 49 gaat het over ‘ontvangen’. De kinderen zullen nog helemaal met Sinterklaas leven en ervaren hoe 
het is om iets te ontvangen. Dan gaan we dieper in op hoe het is om zomaar iets te ontvangen. Ze denken na over wie nog 
wel meer iets nodig hebben en iets mogen ontvangen. Uit de bijbel horen ze over Elisabeth en Maria die heel onverwacht een 
kind krijgen: een geschenk van God. 
In week 50 staan we stil bij ‘geven’ en vragen we: ‘Wat geef jij?’ en “Aan wie?” Je kunt iets geven aan iemand die je aardig 
vindt, maar ook aan een goed doel. Ze horen het verhaal van de drie koningen met geschenken voor de nieuwe koning. Die 
kleine Jezus laat later in zijn leven zien hoe belangrijk delen is, vooral met wie niets heeft. Hij gaat daarin zover dat hij zelfs 
zijn leven wil geven. 
In de laatste week voor Kerstmis ontdekken de kinderen dat Kerstmis juist een feest van geven is. Het begint al met het sturen 
van kerstkaarten: een onverwacht presentje glijdt door de brievenbus. Voor Maria en Jozef is er Jezus, hun kind als het grote 
geschenk van God. En dat grote cadeau van de drie koningen voor Jezus, eigenlijk drie cadeaus: goud, mirre en wierook. 
 

Inloop koffie-uurtje  
Het koffie inloopuurtje van dinsdag 5 december wordt verplaatst naar woensdag 6 december. In de brief 

die u onlangs kreeg over de extra informatieavond, schreven we dat de ochtend verplaatst zou worden 
naar dinsdag 12 december. Omdat de kans heel groot is dat er dan een stakingsdag is, denken we er goed 
aan te doen een andere dag te kiezen. 
 
Sinterklaas 

Op dinsdag 5 december vieren we op Toermalijn het Sinterklaasfeest.  
De kinderen zijn om 12.30 uur vrij. We wensen iedereen een fijne pakjesavond.  
 
Kerstviering 

Het team van Toermalijn heeft er enkele jaren geleden voor gekozen om om het jaar een kerstavond te vieren. Dat hebben we 
vorig jaar gedaan en daarom is er dit jaar een kerstprogramma voor de 
leerlingen tijdens de schooluren. Er is dus geen kerstavond dit jaar.  
 
Zorgen delen met de school 
Met regelmaat komen ons langs een omweg zorgen ter ore. We merken dat zorgen betreffende de school heel veel voor de 
school of langs andere kanalen gedeeld worden. Het is natuurlijk fijn om een luisterend oor te vinden. Nog fijner lijkt het ons 
dat de zorgen weggenomen worden en dat kan echt alleen wanneer u er mee naar ons toe komt. De oproep hebben we vaker 
gedaan en we vinden hem zo belangrijk dat we ‘m blijven doen: heeft u zorgen, vragen, opmerkingen, bent u onverhoopt niet 
tevreden over iets aangaande school, komt u er mee naar ons toe. We werken er hard aan om elke dag beter te doen, daar 
hebben we u bij nodig. 

 
Acties in het basisonderwijs 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief van het bestuur van onze stichting over de stand van zaken aangaande de acties in 
het basisonderwijs. 

 
Autisme en Gamen 

Eveneens ontvangt u samen met deze nieuwsbrief een uitnodiging voor de thema-avond met als 
thema ‘Autisme en Gamen’, van MEE-Drenthe.  
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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. 
We weten op dit moment nog niet wanneer de renovatie (en een tijdelijke verhuizing) plaatsvindt. Zodra er meer bekend is zal  
de school u hierover informeren.  
 
Vogelvoeractie 

De activiteitenraad bedankt alle kinderen voor de verkoop van het vogelvoer. Wat het bedrag is en hoe het 
verdiende geld wordt besteed is nog niet duidelijk.  
 
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 405,50 kilo (dit schooljaar al 47 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 
- 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 

Sinterklaas is weer in het land en dat zullen we weten. We 
zijn al helemaal in Sinterklaassfeer. De poppenhoek is het 
Pietenhuis. Hier kunnen de 
kinderen zich verkleden als Sint of 
Piet.  
Uiteraard worden er ook de 
cadeautjes ingepakt, de kinderen 
moeten dan goed meten hoe groot 
het inpakpapier moet zijn. Ook wordt er duplo gemeten in 
de vorm van cadeautjes. Er liggen letterstempels en 
potloden bij, zodat er namen op de cadeautjes komen. Af 
en toe zetten kinderen uit andere hoeken hun schoen, ze 
vallen in slaap en dan zien we de sint door het lokaal 
sluipen om iets in de schoenen te 
doen. Een spel dat nooit verveelt. 
In de rekenhoek kan er gewogen 
worden met allerlei lekkernijen, 
pepernoten, taaitaai, 
chocoladeletters, schuimpjes en 
chocolademuizen. Verder is er 
een televisie om het 
sinterklaasjournaal na te spelen 
en andere 
Sinterklaasvoorstellingen te 
kunnen geven. We zingen volop 
Sinterklaasliedjes, bij een aantal liedjes hoort een dansje 
en de benen gaan dan ook hoog de lucht in. Er worden 
namen en letters met pepernoten gelegd en verlanglijstjes 
gemaakt. We vieren het Sinterklaasfeest op dinsdag 5 
december. De kinderen zijn dan om half één vrij. ’s 
Middags kunnen de juffen de klas dan weer opruimen om 
weer plaats te maken voor het Kerstfeest. Maar zover is 
het nog niet, eerst nog maar even samen genieten van 
deze toch wel spannende, drukke, maar o zo gezellige tijd. 

3/4 wit Juf Woudy en juf Sjanien 

Wat is het toch een gezellige periode, deze tijd van het 
jaar. 
Na de herfstvakantie zijn we hard aan het werk geweest 
met het maken van een 
lampion. De haaien, rupsen en 
vlinders zijn prachtig geworden. 
En......zo te horen heeft het een 
heleboel lekkers opgeleverd.  
 

 
Onze klas is uitgebreid met de komst van Chloé. Wat een 
geluk, een meisje erbij in een klas waar tot nu toe 

maar één meisje zat.  Wij wensen 
Chloé een heel fijne tijd in onze 
groep en op onze school. 
Afgelopen zaterdag is Sinterklaas 
aangekomen. Vorige week zijn we 
begonnen met het volgen van het 
Sinterklaasjournaal. 

In de klas doen we activiteiten die passen 
bij de lijn van het verhaal. 
In het bos vlak bij school waren pakjes 
gevonden die van de boot waren 
gewaaid. Helaas stonden er namen op 
van kinderen die niet bij ons op school zitten. We hebben 
ze dus maar goed bewaard en juf heeft ze opgestuurd 
naar Sinterklaas, zodat ze naar de kinderen gebracht 
kunnen worden waar ze voor bedoeld waren.  
Afgelopen maandag werd er een Sinterklaasboek bij ons 

bezorgd. Het boek is helemaal leeg...... 
Sinterklaas wil graag dat we onszelf er in 
gaan zetten, zodat het boek weer compleet 
wordt. 
We hebben tekeningen voor in het boek 

gemaakt en dingen over onszelf geschreven. 
Ondertussen zingen we natuurlijk allerlei 
sinterklaasliedjes, horen we verhalen, doen we 
sinterklaasopdrachten, maken we knutselwerkjes en 
komen we zo steeds meer in Sinterklaasstemming. En nu 
maar hopen dat Sinterklaas ons een bezoekje zal 
brengen. 
Als Sinterklaas op de terugweg naar Spanje is, gaan wij 
ons richten op het Kerstfeest.  

Op 3 december begint de 
adventsperiode. Ook bij ons in de 
groep zal de 1e kaars gaan 
branden, en zullen we gaan 
toewerken naar het Kerstfeest. We 
gaan de verhalen horen over 

Zacharias en Elisabeth, over de aankondiging van de 
geboorte van Jezus en uiteindelijk over de geboorte van 
Jezus. Vanzelfsprekend gaan we ook tijdens de 
kerstperiode allerlei bijbehorende activiteiten doen. 
Via Klasbord kunt u de activiteiten, bijzonderheden, maar 
ook de dagelijkse dingen van onze groep volgen. 

          

http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/
http://www.nieuwsuitdenatuur.nl/
http://www.devreedzameschool.nl/
http://www.rbzod.nl/
http://www.ivn.nl/afdeling/emmen-en-omstreken/scharrelkids
https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-kind/hoofdluis.html


4 wit / 5 groen  Juf Janette 

We zijn volop in de feeststemming. Na de vakantie hebben 
we de verjaardag van Dave gevierd. Bedankt voor de 
traktatie en maak er een fijn jaar van. Vervolgens hebben 
we heel veel tijd en energie gestoken in het maken van de 
lampionnen en het resultaat mag er zijn. We zijn er erg 
trots op! Nu gaan we verder met het sinterklaasfeest. We 

kijken aan het eind van de 
dag het sinterklaasjournaal. 
Tjonge jonge, wat gebeurt er 
toch veel! We hopen dat 

alles goed gaat en dat het Sinterklaas toch lukt om op 5 
december bij ons op school te komen. Ondertussen zijn 
we hard aan het werk. Met staal taal zijn we bezig met het 
thema klein. We leren nieuwe woorden zoals: kolossaal, 
iel, pietepeuterig, vergroten en verkleinen, 
donzig, teer enz. enz. In ons werkboek 
maken we hier opgaven over. In het kader 
van het thema heeft Lucas zijn hamster 
meegenomen naar school. Wat een klein, 
teer diertje met pietepeuterige nagels 
maar wel heel lief en ondeugend! 
Met rekenen werken we op een andere manier. Het lijkt op 
spelen maar ondertussen zijn we hard aan het werk. Zo 
hebben we gewerkt met bekers, bekerhouders, messen, 
vorken enz. Als we een beker in de bekerhouder zetten, 
werken we aan de tafel van 2. Ook kunnen we de bekers 
handig tellen (groepjes van 10). Vervolgens hebben we dit 
getekend en nu gaan we kijken of we er ook sommen van 

kunnen maken. Taal 
spelling maken we 
vaker op de computer 
en sinds kort gaan 

we naar het computerlokaal. Dat vinden we erg leuk. 
Tijdens de lessen van Nieuwsbegrip hebben we 
gesproken over de aardbeving en het Nationaal 
schoolontbijt. We hebben geleerd hoe een aardbeving 
ontstaat en op welke plekken dit gebeurt (gelukkig niet in 
de buurt van Nederland).  
Mocht uw zoon/dochter niet kunnen gymmen, wilt u dan 
een briefje meegeven of even bellen? Dan kan er geen 
verwarring ontstaan. 
 
5/6 groen  Juf Annemiek en juf Romy   

Afgelopen weken hebben we met taal gewerkt aan het 
thema onderweg. We hebben woorden 
geleerd als: de wegwijzer, de 
routebeschrijving, naderen, passeren en 
nog veel meer. De kinderen leren op 
spelenderwijs de betekenis van deze 
woorden, bijvoorbeeld door de woorden 
uit te beelden. Met rekenen zijn we 
gestart met het thema dierentuin. In dit 
thema komen veel verschillende 
rekenonderwerpen aan bod zoals: tijd, 
meten, geld en getalbegrip tot 100. 
Zoals u misschien op klasbord al heeft 
gezien zijn we ook al weer druk in de 
weer met de voorbereidingen op het 
sinterklaasfeest. De kinderen hebben 
prachtige knutselwerkjes gemaakt.  
Met techniek hebben we zelf zeep 
gemaakt. De kinderen 
vonden het ontzettend leuk 
om te doen en in de klas 
ruikt het nu heerlijk! 
Met aardrijkskunde hebben 
we geleerd over het 
verschil tussen taal en 
dialect. Nynke heeft voor 
ons een liedje gezongen in 
het Fries.  
Al met al hebben we weer leuke en leerzame weken 
gehad!  
 

 

 
5/6 blauw  Juf Rieneke en juf Mirjam  

Nog even en het is alweer 5 december. Het leeft nog niet 
heel erg in onze klas, we houden het nog maar even 
rustig. Wel zijn we met knutselen begonnen over Sint en 
Piet.  

Donderdag was het afscheid van Ruben. 
De leerlingen hebben samen met hem 
voor het laatst naar een film te gekeken. 
Ruben gaat in een gezinshuis wonen en 
hij gaat ook naar een andere school. Er 
staan een paar leuke foto's van het 
afscheid op Klasbord. We wensen hem 
het allerbeste op de nieuwe woonplek en 
school. 

Deze maand hebben we geen jarigen. 
Tijdens de taallessen hebben we gewerkt over het thema: 
Eskimo's. Moeilijke woorden als: de kariboe, de harpoen, 
ijzig, de poolnacht en nog veel meer kwamen voorbij. We 
hebben het thema afgerond en de 
toets is boven verwachting 
gemaakt. Ook het vorige thema 
hadden de leerlingen zo goed 
afgesloten. het komende thema is: 
Nacht.  
Tijdens de rekenlessen kwamen de 
klok, meten, wegen en de tafels aan bod. vandaag is de 
toets gemaakt. We zijn erg benieuwd. 
Vorige week heeft onze klas boven geknutseld. Ze hebben 
leuke kunstwerkjes gemaakt die nu in de gang zijn 
opgehangen. Ook hebben we een afdruk van een blad 
gemaakt van gips. Dit vonden ze erg leuk om te doen, de 
resultaten waren mooi. 
 
6 groen  Juf Dionne 

Allereerst beginnen we met leuk nieuws. We hebben een 
nieuwe jongen in de klas. Hij heet Baran. Welkom Baran! 
We hopen dat je een leuke en leerzame tijd bij ons hebt! 
Zoals u op klasbord al had kunnen zien, zijn we met taal 

nog steeds bezig met het thema 
slapen. We hebben er mindmaps 
over gemaakt, samen met juf 
Magda (logopediste). Ook mocht 
iedereen wat meenemen met 
betrekking tot het thema slapen. 
Met de meegenomen voorwerpen 

hebben we korte toneelstukjes gedaan. We vonden het 
allemaal erg leuk! 

Met rekenen hebben we flink geoefend 
met klokkijken. Zowel analoog als 
digitaal, hele uren, halve uren en zelfs 
kwartieren. Best ingewikkeld zo’n klok! 
Zeker als de digitale tijd na de middag 
ook nog verandert in cijfers die niet op 
de klok staan (zoals 13:00 uur of 20:30). 

We zullen dit blijven oefenen.  
De afgelopen periode hebben we met aardrijkskunde 
gewerkt over kaarten, legenda’s, de satellietfoto, de atlas 
en verschillende landschappen. Vooral het werken met 
Google Maps is en blijft erg leuk! Zeker omdat je dan ook 
je eigen huis kunt laten zien.  
We hebben met spelling wat dingen herhaald, omdat 
sommige regels weer wat waren weggezakt. We weten ze 
nu weer en gaan daarom verder met het volgende blok. 
Daarin staan de eeuw-ieuw-
woorden centraal. We zullen 
ook aan de gang gaan met 
samenstellingen en 
langermaakwoorden (woorden 
die eindigen op een d of een t).  
Naast al het werken was er 
ook tijd voor gezelligheid. Zo 
hebben we allemaal een mooie 
lampion gemaakt voor Sint-
Maarten. Op vrijdagmiddag 10 november hebben we een 
wandeling gemaakt door school om de lampionnen van de 



andere klassen te bewonderen. We vonden het erg leuk 
en wat een mooie lampionnen hebben we gezien. Maar de 
tijd staat niet stil, want inmiddels is Sinterklaas alweer in 
het land. We hebben al wat dingen geknutseld, zodat de 

klas er ook weer gezellig uit ziet. Daarnaast 
volgen ook wij het Sinterklaasjournaal, want 
dat is toch best spannend en leuk! Een 
gezellige en soms ook best spannende tijd. 

We gaan er wat leuks van maken! 
 
7/8 a groen Juf Sjanien en juf Irene 

Rowan heeft als eerste van de klas zijn spreekbeurt 
gehouden op 3 november. 
Kevin was vorige week aan de beurt en 
deze week Jens. De heren hadden zich 
goed voorbereid en konden goed 
vertellen over hun onderwerp. Jullian is 
volgende week aan de beurt.  
Op 10 november zijn we de school door geweest om de 
lampionnen van de andere groepen te bekijken. Wat weer 
mooie creaties overal!  
Foto's van spreekbeurt en Sint Maarten staan ook op 
Klasbord. 

De Sint Maarten spullen hebben we opgeruimd en de 
Sinterklaas versiering opgehangen. Op woensdag 29 
november gaan we met de klas 
Emmen in om cadeautjes te 
kopen. Fijn dat er een aantal 
ouders mee wil om een groepje 
te begeleiden. De leerlingen 
krijgen geld mee van school. Na 
afloop blijven de cadeautjes ook op school.  
Juf Ina is klaar met het koken met onze klas. Zij zal nu 
verder gaan met de groep van juf Wietske. Er zijn al 
leerlingen die de heerlijke soep zelf thuis gemaakt hebben. 
Dinsdag 5 december vieren we Sinterklaas op school. De 
leerlingen zijn dan om 12.30 uur vrij. 
 
7/8 b groen Juf Wietske en juf Brenda 

We hebben Sint Maarten 
gevierd met mooie 
lampions en lekker snoep. 
En nu staat Sinterklaas 
alweer voor de deur. De 
eerste knutsels  hangen in 
de klas. Ook wordt er druk 
geoefend met het zingen 
van Sinterklaas liedjes.  
Met rekenen wordt er hard 
geoefend met de tafels en 
klokkijken. Op de 
computer, met ganzenbord en andere spelletjes. 
Tijdens de taalles werken we over eskimo’s, waar ze 
wonen en wat ze eten en hoe de kinderen spelen. We 
hopen dat het gauw gaat sneeuwen 

zodat we een iglo kunnen 
bouwen.  
Met aardrijkskunde leren we 
over de kaart van 

Nederland, 
wat een 

legenda is, waar we wonen  
We hebben al weer heel hard 
gewerkt en veel  geleerd en 
kijken uit naar een hele gezellige 
periode met het Sinterklaas- en 
kerstfeest.   

 

7/8 blauw  Juf Margreet  

In de afgelopen maand hebben we 
drie jarigen gehad in onze groep. 
Jordy en Bryan waren zelfs op 
dezelfde dag jarig! 
En Fee was vorige week jarig.  
Bij Fee was het dubbel feest, want 
Fee heeft een zusje gekregen: Maan! Gefeliciteerd 
allemaal! 
In de groep hebben alle kinderen op hun eigen level de 
eerste methode-gebonden toets van rekenen gemaakt. 
De meeste sommen zijn erg goed gemaakt! Nu zijn we 
bezig om sommen te leren die je gemist hebt, bijvoorbeeld 
doordat je ziek of afwezig was.  

Of gewoon omdat je nog even extra wilt 
oefenen.  
En natuurlijk hebben we Sint Maarten 
gevierd. 
Op dit moment zijn we alweer bezig met 
de voorbereidingen voor het 

Sinterklaasfeest. 
Op woensdagmorgen, 29 november, gaan we met 
groepjes kinderen en hun vaders of moeders naar Emmen 
om voor de getrokken lootjes een 
cadeautje te kopen. 
De cadeautjes mogen daarna mee 
naar huis, zodat de surprises thuis 
gemaakt kunnen worden.  
De surprises gaan weer mee naar 
school als het Sinterklaasfeest 
gevierd wordt. 
We hopen op een superleuk feest en vooral op vol plezier 
bij de voorbereidingen! 
Alle ouders die mee willen werken aan de koopjesochtend: 
alvast bedankt voor jullie inzet! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


