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Trefwoord 

In de weken van 29 januari t.m. 23 februari denken de kinderen in de methode 
Trefwoord na over het thema “Je krijgt wat je verdient” 

Voor wat hoort wat. Je moet krijgen wat je verdient. Voor 
je inspanning wil je worden gewaardeerd. Een 
opgestoken duim, een ‘goed!’ op het rapport, een schouderklopje of twee euro: het is altijd leuk als je 
beloond wordt voor je inspanning. En tegelijk is ‘je krijgt wat je verdient’ een thema waar we ons soms 
heel druk om maken. Want je verdiende loon kan ook straf zijn. Een thema dus, dat veel vragen oproept.  
 
Enkele andere bijbelverhalen in dit thema roepen nog meer vragen op rond ‘verdienen’. Een beloning is 
soms verdiend, maar wanneer zeg je dat iemand straf heeft verdiend? En wat is eigenlijk een eerlijke 

straf? En tot wanneer vinden we dat iemand nog een tweede kans verdient?  Zo vertelt Jezus het verhaal van de boom die 
geen vruchten meer geeft. De eigenaar wil de boom omkappen. Maar de tuinman vindt dat de boom nog een kans moet 
hebben en gaat de boom extra verzorgen. Een tweede kans voor de boom.  
 
Koffie inloop-uurtje 

U bent welkom op 6 februari van 08.45 tot 09.45 uur. We zien u graag! 
 
Als uw kind ziek is 

We zijn altijd blij wanneer een kind met veel plezier naar school komt. En dan is ziek zijn niet fijn.  Wanneer 
uw kind ziek is, is het beter om thuis te blijven, ook al wil hij/zij nog zo graag naar school. Het is voor een 
kind heel vervelend om ziek op school te zijn. Aangekomen op school of in de loop van de ochtend valt het 
vaak toch heel erg tegen. Juist dan ben je het liefste thuis! En ook voor de andere kinderen en de juf in de 
klas is dit prettiger. Bij ziekte is lekker warm thuis het beste medicijn. 
 

Inspectie voor het onderwijs 

Deze week heeft de school het definitieve rapport over het onderzoek in oktober toegestuurd gekregen van de 
inspecteur van het onderwijs. Ook is ons een definitief samenvattend rapport voor ouder(s)/verzorger(s) toegestuurd. 
Wij zorgen er voor dat u zeer binnenkort inzage hebt in dit rapport. 
 

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. De reden hiervan is dat de 
financiering voor de renovatie nog steeds niet rond is. Ook het overleg eerder deze maand bij de gemeente heeft hierover nog 
geen duidelijkheid gegeven. Zodra er meer bekend is zal  de school u hierover informeren, we hopen in de volgende 
nieuwsbrief. 
 
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 445 kilo (dit schooljaar al 86,5 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 

De eerste nieuwsbrief in 2018. Na de 
kerstvakantie zijn we gestart met het thema ‘tijd’. 
We hebben gewerkt over klokken, verjaardagen, 
jaarwisselingen, enz. De klokkenwinkel was een 
groot succes en toen we na twee weken de 
‘klokkenwinkel’ weer  

 
omtoverden tot ‘poppenhoek’, werd er toch snel weer een 
nieuwe winkel gestart, een supermarkt. Er wordt weer 
volop gewinkeld, achter de kassa gewerkt en 
boodschappenlijstjes geschreven. We zijn de afgelopen 
week gestart met het thema ‘winter’. We hebben het 
verhaal gehoord van ‘kikker in de kou’ en we hebben ook 
hard gewerkt en geknutseld over de winter. Op donderdag 
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een meneer bij ons in de klas geweest, hij ging ons 
prachtig voorlezen. Dit in het kader van 
de nationale voorleesdagen. De 
meneer was lid van een mannenkoor 
en hij had zijn ‘deftige’ pak ook aan. Na 
het voorlezen hebben wij nog even een 
liedje voor hem gezongen, want hij 
houdt natuurlijk erg veel van zingen. 
Ook hebben we donderdag 
sneeuwvlokken geverfd en de kinderen hopen dat er 
buiten ook nog wat sneeuw gaat vallen. Afwachten maar. 
We hebben twee nieuwe leerlingen in onze groep, Mustafa 
en Roosalie. Wij hopen dat ze een hele leuke tijd bij ons 
gaan hebben. De leerlingen van groep 2 helpen de 
‘nieuwkomers’ heel goed mee om zo snel mogelijk de 
regeltjes en afspraken te leren, zodat we op een gezellige 
manier samen kunnen werken en spelen. 
 
3/4 wit Juf Woudy en juf Sjanien 

Wat hadden alle kinderen een fijne kerstvakantie gehad. 
We hoorden allemaal gezellige verhalen over het 
Kerstfeest en oud en nieuw. Liam was in de kerstvakantie 
ook nog eens jarig en vertelde natuurlijk 
over zijn verjaardag. We begonnen de 
maandag na de vakantie met een echte 
"nieuwjaar-borrel" en een rolletje met 
slagroom. Fijn dat de ouders van de activiteitenraad dit zo 
mooi geregeld hadden.  
De griep ging de afgelopen weken wat rond in onze groep 
en op school. Hierdoor misten we zo nu en dan iemand in 
de groep, en waren er zo nu en dan wat leerlingen uit 
andere groepen bij ons , omdat er geen invallers 
beschikbaar waren. Best gezellig, wat andere gezichten. 
En ook handig dat sommige grote kinderen de juf kunnen 
helpen met het geven van 
bijvoorbeeld extra leesbeurten, en 
kunnen helpen bij het knutselen.  
We hebben geknutseld over 
"2018". Voor elke wens en alle 
mooie dingen die we dit jaar 
hopen te beleven plakten we een gekleurd propje. 
Met al het bijzondere weer van de afgelopen weken, 
storm, onweer, hagel, zon, regen en sneeuw zijn we toch 
maar gaan werken over de winter. 
We horen verhalen die daar bij horen, zingen liedjes en  
knutselen over de winter.  
Vorige week en deze week was het "toetsweek". De 
kinderen hebben genoten  van het werken in de 
toetsboekjes. Ondertussen deden we 
natuurlijk ook ons "gewone" werk. Groep 
3 is de derde leeskern aan het afronden 
en gaat volgende week starten in Kern 4. 
Groep 4 is gestart in Kern 10. Zij oefenen 
met hele moeilijke woorden zoals uw, 
sneeuw en nieuw.  
We zijn met rekenen aan het oefenen 
met de "verliefde harten", waar we ook 

een  rekenliedje bij 
zingen. We flitsen 
getallen, waarbij we nu 
een ovenhandschoen 
gebruiken om te 
oefenen dat je hand 
altijd 5 is. Groep 4 is 
druk bezig met het 
oefenen met 

geldrekenen. Volgende week starten zij met het nieuwe 
rekenboek. 
Gisteren vierden wij op school de "Nationale voorleesdag". 
Er kwam een meneer van een mannenkoor voorlezen in 
onze groep. Spannend, en heel gezellig.  
's Morgens bij binnenkomst zijn er veel kinderen die heel 
nodig moeten plassen. Best lastig, want ze kunnen niet 
allemaal tegelijk naar het toilet. Herinnert u uw kind eraan, 
om nog even thuis naar het toilet te gaan voordat hij/ zij 
naar school gaat? 

Volgende week is Gavin jarig en vieren wij zijn verjaardag 
in de groep. Wij wensen hem alvast een fijne dag! 
 
4 wit / 5 groen  Juf Janette 

Milan R., Fernando en Jorne 
zijn bij ons in de klas gekomen. 
Welkom allemaal!! We hopen 
op een fijne, leerzame tijd 
samen. Door de komst van de 
nieuwe leerlingen moest de 
klas ook veranderen. Iedereen 
mocht zelf een plekje kiezen 
en dat is goed gelukt. Op dit 
moment zijn we druk bezig met 
het afnemen van verschillende 

toetsen. Sommige toetsen zijn makkelijk, sommige toetsen 
zijn best lastig. We doen ons best en dat is het 
allerbelangrijkste. Na het toetsen is er altijd even tijd voor 
ontspanning. Lucas en Brian hebben er allebei een jaartje 
bijgekregen. Nogmaals gefeliciteerd jongens en maak er 
een mooi jaar van! Bedankt voor de lekkere traktatie. Met 

Nieuwsbegrip hebben we 
gelezen over de 
energiedrankjes en over het 
hoge water. We hebben 
gekeken naar een filmpje over 
regen en hoe het hoge water 
ontstaat. We zijn nu aan het 

lezen over politiekids. Een aantal kinderen zou best graag 
politieagent(e) willen worden. Een aantal kinderen is 
helemaal “in de ban” van het skeeleren. Prachtig om te 
zien hoe ze doorzetten en daardoor gaat het vast en zeker 
lukken!  
Gisteren was de gymles anders dan anders. Halverwege 
de les kwam er een meneer van het zangkoor. We 
mochten allemaal op de bank zitten en deze meneer heeft 
ons voorgelezen. Daarna vertelde hij nog over zijn 
smoking en over het koor. Heel interessant. Bedankt! 
 
5/6 groen   Juf Annemiek en juf Romy   

We hebben een goede start gemaakt in het nieuwe jaar. 
We verwelkomden Rebeccah en Maik. Fijn dat ze hun 
plekje al wat gevonden hebben in de groep.  
Met rekenen hebben we veel aandacht besteed 
 aan het meten. Het meten in meters en  
centimeters van alles wat er in de klas en  
buiten de klas was.  
We zijn nu voor de tweede week  
aan het toetsen. De kinderen zijn  
heel goed geconcentreerd en doen goed hun best. 
Daarnaast hebben we proefjes gedaan wat geluid maakt. 
Glazen verschillend gevuld met water geeft geluid. Ook 
hebben een telefoon op afstand gemaakt van 2 bekers en 
touw.  
Met geschiedenis hebben we 
het gehad over zeilschepen 
die van Nederland naar Indië 
gingen om daar specerijen te 
kopen en in Nederland weer 
te verkopen. De reis duurde 
wel 3 jaar. Kinderen hebben 
hier een collage van gemaakt.  
Justin heeft in de kerstvakantie zijn been gebroken en 
moet nu thuis weer herstellen. We hebben hem vorige 
week samen met de klas gebeld en een kaart gestuurd. 
We wensen hem veel beterschap.  
 
5/6 blauw   Juf Melissa  

Na de vakantie zijn we weer goed van start gegaan. Op dit 
moment zijn we bezig met de Cito toetsen. We doen hard 

ons best en hopen mooie resultaten te 
behalen. Als we klaar zijn met de Cito 
toetsen gaan we weer verder met het 
thema Ziekenhuis van taal Staal. Dit is 
erg leuk. We komen veel te weten 

over het werk van de mensen in het ziekenhuis.  



 
Onze groep heeft de afgelopen periode te maken gehad 
met een wisseling. Juf Melissa is terug van 
zwangerschapsverlof en daardoor  
hebben we afscheid moeten nemen van Juf Rieneke. We 
hebben een leuke tijd met haar gehad op Toermalijn.  

 
 
6 groen   Juf Dionne 

De eerste nieuwsbrief van 2018. Sinds de vakantie zijn er 
een aantal veranderingen in de groep. Zo hebben we 
afscheid genomen van Valentijn en Aymen. Ook Peter zit 
niet meer bij ons in de klas, hij is verhuisd naar de klas 
naast ons. Gelukkig is er ook nog iemand bij gekomen. Hij 
heet Devon. We 
wensen je veel plezier 
bij ons in de klas! Er is 
aan iedereen weer 
een nieuwe speellijst 
meegegeven, dus kan 
iedereen die dat wil 
met elkaar spelen. Na 
de vakantie begonnen 
we met de zilveren 
week. In die week 
doen we wat extra activiteiten om te zorgen dat we elkaar 
nog beter leren kennen en dat we een leuke groep 
vormen.  

Met taal werken we nog aan het thema 
gek. Zo kwam juf Magda heel warm 
aangekleed bij ons in de klas, terwijl het 
niet zo heel koud was. Dat was best gek! 
Daarna heeft ze snel haar warme kleding 
uitgetrokken en hebben we uitgezocht wat 
nou de woorden abnormaal, waanzinnig, 

de humor, mal en gek betekenen. Later hebben we deze 
woorden ook nog opgezocht in een woordenboek. Dat was 
best lastig, want het alfabet in zijn geheel op zeggen dat 
lukt ons wel, maar vanaf een bepaalde letter de rest van 
het alfabet opzeggen is nog best lastig.  
Voor rekenen hebben we allemaal een toets gemaakt. Zo 
hebben we gekeken wat we al kunnen en waar we nog 
mee moeten oefenen. Daar gaan we nu ook mee aan de 
slag.   
We hebben inmiddels al regelmatig geoefend met het 
langermaakwoord (d/t aan het eind), maar dit blijft nog wel 
een lastige. De samenstellingen zijn makkelijker, want dat 
zijn twee losse woorden die aan elkaar zijn geplakt.  
We spelen vanaf nu op het 
andere plein, omdat we best al 
groot zijn en het op het andere 
plein te druk is. Dat betekent wel 
dat we wat meer zelf spelletjes 
moeten verzinnen. En ook dat we 
conflicten moeten proberen om 
zelf op te lossen. Dit is een lastige 
en daarom zijn we met De Vreedzame School daar ook 

nog extra mee aan het 
oefenen. Zeker de manier 
van reageren en zelf erover 
nadenken of het goed is zijn 
punten die dagelijks 
aandacht krijgen.  
Inmiddels zijn de 
toetsweken weer voorbij. 
Iedereen heeft goed zijn 
best gedaan, maar het is 
ook wel fijn dat we nu weer 
gewoon gaan werken. Voor 

nu eerst een goed weekend en tot de volgende 
nieuwsbrief!  
 

 
7/8 a groen    Juf Sjanien en juf Irene 

Vorige week zijn we begonnen met de toetsen. De meeste 
leerlingen zijn klaar. Een enkeling moet nog door getoetst 
worden als de vorige toets erg goed ging. Of soms een 

toets terug als de vorige toets 
nog erg moeilijk was. 
Tristan heeft een kleine operatie 
gehad. Fijn dat hij er weer is. Hij 
doet het deze week nog even 
rustig aan.  
Silvan heeft zijn spreekbeurt over 
zijn hond gehouden. Foto staat 
op Klasbord.  
Donderdag was juf Janneke er 

voor het laatst. Juf Janneke bedankt voor je hulp en inzet 
in deze groep. Heel veel succes met de opleiding. 
Juf Ina is donderdag weer begonnen met groepjes te 
koken.  De leerlingen vinden dit 
erg leuk. 
Het was woensdag nationale 
voorleesdag. Op school hebben 
we dit een dag later gevierd, 
zodat de kleuters ook mee 
konden doen. Mannen van het koor Valerius zijn in de 
groepen geweest om voor te lezen.  
In het kader van het verbeterplan komt er regelmatig 
iemand even meekijken in de groep. Mocht uw kind 
vertellen dat er een ‘vreemd’ iemand in de groep was weet 
u waarom. 
 
7/8 b groen    Juf Wietske en juf Brenda 

De eerste maand van het jaar zit er al  
weer bijna op. Dit is heel snel gegaan.   
We hebben alle  
weertypes al gehad van (natte) sneeuw  
tot storm en zelfs een dag waarop het  
14 graden was. We zijn inmiddels druk  
bezig met het afnemen van de  
CITO- toetsen.  
In het kader van “De Nationale Voorleesdagen”  is er op 
donderdagmorgen  25 januari  
voorgelezen door de leden van  
mannenkoor Valerius. Ze deden dit in  
een heel deftig pak wat ze ook aan  
hebben als ze gaan optreden met  
het koor.  Dit was heel leuk. 
We hebben alweer winterknutsels  
gemaakt om de klas op te fleuren. Dit  
waren weer wat nieuwtjes uit groep 7/8 b. 
 
7/8 blauw     Juf Margreet  

De maand januari is voorbij gevlogen! 
We zijn na een fijne kerstvakantie weer gestart met de 
zilveren weken. 
Het favoriete spel was deze keer 'Levend Memory'. 
Het spel gaat zo:  
Er gaat één leerling uit de groep en de andere leerlingen 
vormen dan tweetallen. 
Deze tweetallen mogen zich bekend maken door hetzelfde 
gebaar te laten zien of hetzelfde gebaar te maken.  

En snel na de zilveren 
weken volgden de 
toetsweken. 
Voor onze groep zijn 
die even uitgesteld 
i.v.m. de operatie en 

het herstel van juf Margreet. 
Juf Danielle, onze stagiaire,  heeft tijdens jufs afwezigheid 
veel gedaan in en voor de groep, waardoor de lessen 
gelukkig zoveel mogelijk door konden gaan op de manier 
die de kinderen gewend zijn. 
Gelukkig is juf nu weer terug in de groep en we zijn deze 
week al een heel eind gekomen met het maken van de 
toetsen! 



Vandaag waren de leden van het mannenkoor Valerius bij 
ons op school. 
Ze kwamen keurig netjes gekleed in hun koorkleding! 
Bij ons kwam meneer Woude in de groep. Hij is zelf 
vroeger leraar geweest. Hij nam ook zijn koormap mee. 
Hij heeft, op verzoek van de groep, samen met juf een lied 
gezongen uit de koormap, want juf zit ook op een koor. 
Daarna heeft hij voorgelezen uit 'de dikke meester Jaap' 
van schrijver J. Vriens.  
 

              
 
Het is het favoriete boek van Rick en Nathan. 
 
 
Iedereen vond het erg mooi! Het werden zelfs drie 
verhalen i.p.v. twee! 
Daarna bedankte iedereen hem en kreeg iedereen van 
hem een lekker snoepje uit zijn koortas. 
Vrijdag gaan we afscheid nemen van juf Danielle. 
 
 
 
 
 

Na een lange stageperiode op Toermalijn gaat ze ons 
jammer genoeg verlaten.  
We wensen haar veel succes met het afstuderen en een 
goede toekomst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maart 

06  Luizencontrole 

06  Inloop koffie-uurtje 

08  10 minutengesprekken  

09  Rapporten mee 

29  Paasviering, 12.30 uur vrij  

30  t/m 02 apr. Goede vrijdag en    

                        Paasmaandag vrij 
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