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Trefwoord

Maart
29 Paasviering, 12.30 uur vrij
30 t/m 02 apr. Goede vrijdag en
Paasmaandag vrij

In de Trefwoordlessen leven de kinderen de komende weken naar
het Paasfeest toe. Het thema daarbij is Donker en Licht.
Donker kennen de kinderen uit eigen ervaring. Nacht, niet kunnen
zien. Kinderen kennen veelal de angst en onzekerheid die het
donker van de nacht oproepen.
Licht kennen de kinderen ook. De veiligheid van een nachtlampje,
April
wakker worden van het licht, opstaan. In de Trefwoordlessen gaan
05 Inloop koffie-uurtje
we met behulp van beelden, verhalen en symbolen aandacht
geven aan de ervaringen van licht en donker. Kinderen komen zo ook de figuurlijke
18 Studiedag team, dag vrij
betekenissen op het spoor.
20 Koningsspelen
Pasen vieren we niet toevallig aan het begin van de lente. Na een
25 Inloopavond in de klas
donkere winter worden de dagen lichter, de dorre takken lopen
27 apr.t/m 11 mei MEIVAKANTIE
weer uit. De natuur zelf die opnieuw tot leven komt is het symbool
voor het paasfeest. En Jezus zelf werd het symbool van leven en
licht voor de wereld. Daarom wordt tijdens de Paaswake, terwijl het nog donker is, de paaskaars, het nieuwe
licht ontstoken.
Week 12 t/m 14 (19 maart t/m 6 april): Donker en licht
Inhoud: De spanning tussen donker en licht; Jezus als licht voor de mensen. Pasen als overwinning op de duisternis en als
bemoediging om lichtdragers te zijn in de wereld.
week 12: Bartimeüs (Lucas 18, 35-43); Palmpasen (Marcus 11, 1-11); Seres, de blinde jongen (Johannes 9, 1-12). week 13:
Johannes en het licht (Johannes 1); Verraad in de nacht (Johannes 13); Donker overdag (Johannes 18); Het licht van Pasen
(Johannes 20).
Week 15 en 16 (9 t/m 20 april): Duurzaam
Inhoud: Het besef van verbondenheid van mens en natuur. De opdracht om je in te zetten voor een duurzame wereld.
Week 17 t/m 19 (23 april t/m 11 mei): Muziek
Inhoud: Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek verleidt en verbindt. Muziek vertelt en muziek doet vergeten. Muziek
neemt je mee en brengt je weer thuis.
Koffie inloop-uurtje
Het koffie inloopuurtje van dinsdag 3 april wordt verplaatst naar donderdag 5 april. U bent welkom van
08.45 tot 09.45 uur. We zien u graag!
Koningsspelen groot feest
Dit jaar zullen we de koningsspelen samen met De Aventurijn vieren op vrijdag 20 april. Voor de
kinderen van Toermalijn is er een lunch deze middag. Wilt u uw kind een bord, vork, mes en lepeltje
(voorzien van een naam) meegeven in een aparte plastic tas?
Verkeersexamen schoolverlaters
Op donderdag 5 april a.s. is het landelijk Schriftelijk Verkeersexamen. Alle schoolverlaters doen
hier aan mee. Het examen wordt gedurende deze donderdag afgenomen. Wilt u hier rekening
mee houden bij het maken van afspraken met bijvoorbeeld de tandarts of huisarts? Op school
wordt er natuurlijk geoefend, maar ook thuis kan uw kind aan de slag. Op de website van Veilig
Verkeer Nederland, www.vvn.nl, kunnen de leerlingen oefenen voor het examen. Ook staat hier
een linkje naar de Verkeersexamenapp die u thuis kunt downloaden. Wij wensen alle leerlingen die verkeersexamen gaan
doen veel succes!
Avondvierdaagse
Van maandag 28 mei t/m vrijdag 1 juni 2017 (m.u.v. de woensdag) is de jaarlijkse
Avondvierdaagse in Emmen.
De kinderen van onze school kunnen hier aan meedoen, dit zal georganiseerd worden door de
Activiteitenraad van SBO Toermalijn. Het is verplicht dat ieder kind een ouder/begeleider bij zich
heeft.
De kinderen krijgen binnenkort de informatie hierover mee. Het aanmeldformulier met het
deelnamegeld graag voor 20 april a.s. inleveren bij de administratie van school.
Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot een van de leden van de Activiteitenraad: Wilma Wehkamp wgbults@gmail.com.
Ouderportaal ParnasSys
Om u alvast te laten weten: op stichtingsniveau is besloten om met ingang van het nieuwe schooljaar geen gebruik meer te
maken van het ouderportaal van ParnasSys. Dit omdat het niet aan de wensen voldoet. Er zal overgestapt worden op een
ander systeem. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ingebruikname.

Gebouw
M.b.t. het gebouw: op 8 maart jl. zijn er 3 overleggen geweest m.b.t. het gebouw van Toermalijn. De bekostiging blijft een
obstakel. De Raad van Toezicht heeft nu gesteld, dat er uiterlijk 1 juli een go-or-no-go moet zijn, anders wordt de stekker eruit
getrokken en gaan we voor vervangende nieuwbouw.
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 419 kilo (dit schooljaar al 60,5 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.
Oproep luizenmoeder en boekjesmoeder
Welke ouder vindt het leuk om te helpen bij de boekjesuitleen van groep 1/2 en 3/4? Ook zoeken we nog een luizenmoeder.
Meld je aan bij de administratie.
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
Hiephoi, de lente is begonnen. We hopen dat de zon
vrolijk gaat stralen en de laatste griepverschijnselen de
school uitstraalt, want wat is er de afgelopen weken veel
gehoest, geniest en gesnotterd. Alle kinderen en juffen
moesten er aan geloven en de groep was geen dag
compleet.
We hebben ondertussen het thema ‘de dierenarts’
afgesloten met het bezoek aan dierenkliniek ’t Hooy Velt’.
We zijn daar ontzettend gastvrij ontvangen en we hebben
zoveel gezien en geleerd, zo fijn dat
we daar mochten kijken.
We starten nu met een nieuw thema
‘lente’. De klas wordt langzamerhand
gevuld met kippen, eieren, zaadjes,
potgrond, diertjes, enz. Op de
rekentafel kan worden gerekend met
eieren en eierdozen . Het verhaal van
‘eekhoorn en de lente’ zit in de cdspeler op de taaltafel. De kinderen kunnen hier het verhaal
naspelen met de dieren. Ook liggen verteldobbelstenen
met afbeeldingen van de lente op de taaltafel, kinderen
kunnen hier spelenderwijs hun woordenschat mee
oefenen. Juf Britta richt de ontdekhoek in, daar gaat straks
van alles groeien. Wat er in de poppenhoek komt is nog
een verrassing, maar het programma is weer gevuld en de
kinderen zijn al weer hard aan het
werk. Volgende week leren we het
Paasverhaal kennen en we oefenen
nu al de liedjes die we gaan zingen op
de paasviering. De Paasviering is
donderdag 29 maart en de kinderen
zijn dan om half één vrij. We zien de kinderen dan na
Pasen, op dinsdag 3 april weer op school.
3/4 wit Juf Woudy en juf Sjanien
"Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt. Weet je
dat de lente komt, alles loopt weer uit".
De laatste dagen zingen we 's ochtends dit vrolijke lied.
Eindelijk is het lente, hoewel het deze week ook nog
enorm koud was en heel hard waaide.
Gelukkig zien we ook het zonnetje steeds
vaker en kunnen we vanuit onze klas zien
dat de bomen al weer wat voller en
groener worden.
Onze verhalen uit Trefwoord gaan over
"licht en donker". Het wordt lichter buiten, de dagen
worden langer. Fijn voor ons, en fijn voor de natuur.
Komende week koppelen we hier het verzetten van de

klok aan, maar ook het verhaal van Pasen. Daar waar het
verraad van Jezus en de kruisiging zorgen voor heel veel
"donker", overwint uiteindelijk het
licht als Jezus opstaat uit de
dood.
We zingen paasliedjes, horen
verhalen, hebben eieren van
papier-maché geknutseld, kuikens gevouwen,
paasmandjes gemaakt. Zo komen er ook allerlei
verschillende creatieve vaardigheden aan bod.
Op klasbord heeft u kunnen zien hoe we druk bezig zijn
met allerlei rekenspellen. Sinds een paar dagen gebruiken
we nu ook de wisbordjes om allerlei dingen mee te
oefenen. De komende tijd zullen we deze steeds meer
inzetten. Groep 3 is gestart in Kern 5 van lezen. Groep 4 is
druk bezig in Kern 11. Voor groep 3 betekent dat het leren
van nog een aantal nieuwe letters en
tweetekenklanken
( eu, ie ...) Groep 4 is bezig met
verschillende spellingsonderdelen. Basis
van dit alles is heeeeel veeeeel lezen. Dit
doen we natuurlijk op school op diverse
manieren, maar het is belangrijk dat
kinderen ook thuis regelmatig even een
stukje lezen.
Eventjes waren vorige week alle kinderen
tegelijk op school, na heel veel weken met
griep. We hadden te vroeg gejuicht, want inmiddels zijn er
toch weer kinderen ziek. Wij wensen iedereen veel
beterschap.
Donker en licht, vreugde en verdriet wisselen elkaar een
beetje af in onze groep. Er zijn momenteel een paar
kinderen met ernstig zieke grootouders, wat
vanzelfsprekend voor veel verdriet zorgt, en soms ook bij
andere kinderen dingen losmaakt. We praten hier
natuurlijk over met elkaar. Knap hoe de kinderen naar
elkaar luisteren en elkaar kunnen troosten.
Gelukkig zijn er ook veel vrolijke dingen. Vandaag viert
Milan zijn achtste verjaardag. Van harte gefeliciteerd!
Aanstaande donderdag vieren we met elkaar het
Paasfeest op school. Ook daar gaan we een gezellige
ochtend van maken. Omdat de kinderen om 12.30 uur vrij
zijn, vervalt de gymles van donderdag.
We wensen iedereen hele fijne Paasdagen!
4 wit / 5 groen Juf Janette
Alle rapportgesprekken zijn geweest en alle rapporten zijn
uitgedeeld. Fijn om zo even met alle ouders te praten! We
hebben met Nieuwsbegrip gelezen over de Paralympische

Spelen. Dat zijn spelen voor mensen met een handicap.
Sinds 1980 doen er ook Nederlanders aan mee. Ook aan
deze spelen doen steeds meer landen mee. Met een
aanpassing kun je dus heel veel doen. Het was een
interessante tekst. In de week zonder vlees hebben we
gelezen over vegetarisch vlees. Is dat net zo lekker als
gewoon vlees? Jake kon ons vertellen dat het net zo
lekker is en ook Suze heeft het uitgeprobeerd en vond het
lekker. Een aantal kinderen wilde een lekker stukje vlees
liever niet missen. Met taal STAAL werken we uit het
thema: lekker. We zijn lekker vies bezig geweest. We
hebben slijm gemaakt van lijm,
scheerschuim en wasmiddel.
Een echt vies karweitje maar
we vonden het erg leuk om te
doen! Nu zijn we bezig het met
maken van lekkere recepten
en gaan we het lekkerste
recept uitproberen. We zijn heel benieuwd! We hebben
allemaal een wisbordje gekregen en daarop kunnen we
van alles schrijven (en daarna weer uitvegen). Deze
bordjes gebruiken we tijdens de lessen. Als juf een vraagt
stelt, dan kunnen we allemaal het antwoord op het
wisbordje zetten. Heel leuk om mee te werken! Vorige
week woensdag zijn we aan het meten geweest in het
speellokaal. We hebben een zo lang
mogelijke toren gemaakt, we hebben
elkaar gemeten en elkaars voeten. Wie
is het langst? Hoe lang ben je dan
eigenlijk? Daarnaast zijn we bezig met
de verliefde harten. Wie hoort bij 3? En
wie hoort bij 6? Dit hebben we nodig om
sommen over het tiental te kunnen maken. Tijdens de
knutselles hebben we een mooie vlinder gemaakt en nu
zijn we bezig met een paashaasje. Volgende week vieren
we met elkaar het paasfeest. Ik wens iedereen alvast fijne
paasdagen toe!
5/6 groen Juf Annemiek en juf Romy
De afgelopen weken hebben we met taal gewerkt met het
thema lekker! We leren heel veel nieuwe woorden zoals:
het snufje (zout), het beslag, bereiden, voorbereiden, het
recept en nog veel meer. We leren door bronnen te
bekijken in ons boek, op het Digibord maar ook door
elkaar te helpen en te spelen met de woorden. Op
klasbord heeft u vast al wat foto’s voorbij zien komen van
ons restaurant.
Met rekenen zijn we de tafels en de kalender aan het
herhalen. Ook rekenen we
plussommen uit met sprongen van
tien.
Ook zijn er weer heel wat leuke
spreekbeurten geweest.
Heel knap hoe de kinderen,
ondanks de zenuwen, hun onderwerp
presenteren. Achteraf zijn ze allemaal heel
trots en is er weer een angst overwonnen!
Met de lessen van De Vreedzame School
hebben we aan de hand van herkenbare
situaties gesproken hoe een conflict, een
verschil van mening uit de hand kan lopen.
En vooral hoe je dit kunt voorkomen. De
kinderen verschilden van mening of gaven
elkaar tips. De gele, groene en rode pet
kwamen voorbij.
We weten nu ook welke onderdelen een fiets
heeft en welke functie ze hebben. Nynke had
haar fiets in ons lokaal gezet.
De geschiedenisles ging over de tijd dat de
VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie)
heel veel macht had. En
dat ze naar Azië voeren
om producten zoals koffie en thee,
specerijen kochten en meenamen
naar Nederland. Kinderen werkten
aan boord als scheepsjongens en

zo'n reis duurde wel 3 jaar. Moet je je voorstellen dat je
kind 3 jaar onderweg is!!!!!!
Justin is even bij ons in de klas geweest. Wat fijn dat dat
kon. We wensen hem veel beterschap toe.
Allemaal heel gezellige Paasdagen!
5/6 blauw Juf Melissa
We zijn weer opgestart. Met taal
zijn we gestart met het thema
Noodweer. Dit betekend dat we
veel leren over extreem weer. Dit
loopt uiteen van snikheet naar
guur en orkaan. Kortom het past
perfect bij het wisselvallige weer dat we nu hebben in
Nederland. Binnenkort gaan we nog een aantal proefjes
uitvoeren die passen bij dit thema.
Voor aardrijkskunde en natuur hebben we nieuwe boeken
gekregen. Deze zijn iets moeilijker maar ook erg leuk. We
zijn nu met het aardrijkskunde thema “Nederland op de
kaart bezig”. Dit is erg leuk. We zien luchtfoto’s van
Nederland en leren de verschillende landschappen
herkennen op de kaart. Voor natuur zijn we begonnen met
het thema “een mini wereld in de tuin”. We hebben al het
verschil tussen een bol en een knol ontdekt en gekeken
naar de bomen in onze omgeving. Nu de natuur weer
opbloeit past dit thema goed bij alles wat we om ons heen
zien.
Natuurlijk zijn we ook al begonnen met het thema Pasen.
We knutselen leuke dingen en zijn druk aan het oefenen
met het liedje dat we gaan zingen tijdens de paasviering.
We wensen iedereen een vrolijk Pasen.

6 groen Juf Dionne
De lente is begonnen en daar zijn we ook wel aan toe!
Helaas is het af en toe nog best wel koud dus zonder jas
naar buiten is nog geen optie (ook al lijkt het zonnetje zo
lekker te schijnen). De vogels van beleef de lente (te
volgen via www.beleefdelente.nl) vinden het blijkbaar ook
nog niet zo warm. Toch is er al wel een ei gelegd! De
bosuil zit deze nu uit te broeden. We kijken regelmatig en
we houden het in de gaten of er nog meer eieren komen.
We werken tijdens rekenen, lezen en
spelling in meerdere groepen. Op het
moment dat juf instructie geeft, gaan de
anderen zelfstandig aan het werk. Dit
lukt steeds beter! We zijn er ook achter
gekomen dat je elkaar kunt helpen om
zo toch verder te komen. Op dit moment zijn we o.a. hard
aan het werk met de tafels, met plus en minsommen tot
100, met verhaalsommen en met klokkijken. De
verhaalsommen doen we op het wisbordje. Hier kunnen
kinderen een antwoord opschrijven met een whiteboard
stift en daarna wegvegen met een doekje. Dat is erg leuk
om te doen!
Met taal zijn we nog steeds bezig met het thema ‘Kleding’.
We hebben allerlei nieuwe woorden geleerd als ijdel,
zelfverzekerd, de
outfit, de button en
onzeker. We gaan er
ook toneelstukjes
mee doen, zodat we
de betekenis beter
begrijpen.
Met spelling werken
we met het
klankgroepenwoord.

En dat is nog best ingewikkeld!
Een klankgroepenwoord moet je namelijk verdelen in twee
klank groepen (lopen wordt lo-pen). Aan de hand van de
laatste klank van de eerste klankgroep (snapt u het nog?)
wordt bepaald of er een letter weggehaald moet worden,
er een dubbele letter achter komt of dat het woord
opgeschreven kan worden zoals we het horen. Heel erg
ingewikkeld dus, maar we gebruiken een schema en dat
helpt ons goed!
7/8 a groen Juf Sjanien en juf Irene
We zijn de afgelopen weken met aardrijkskunde bezig
geweest met de
provincies. De
leerlingen hebben
de werkbladen
inmiddels
meegekregen.
We blijven dit
oefenen en nu
komen ook de
hoofdsteden erbij.
Voor spelling
hebben de
leerlingen een
woordenlijst mee
gekregen, waarbij
het de bedoeling
is dat ze dit
oefenen. Op
vrijdag is er dan
een dictee. Woorden waar het deze week om gaat zijn
woorden met ng en nk.
Voor rekenen blijven we de klok en de tafels herhalen. In
het kader van het verbeterplan komt er regelmatig iemand
meekijken met de les.
Op 5 april is het verkeersexamen voor de leerlingen van
groep 8. Thuis kan ervoor geoefend worden op de
volgende webstite: examen.vvn.nl/oefenen.
Voor Pasen hebben we kuikens gemaakt en van papier
paaseieren om op te hangen.
Donderdag 29 maart is het een halve dag. Leerlingen zijn
dan om 12.30 uur vrij. We verwachten iedereen dinsdag 3
april weer op school. Donderdag is er dan een
gezamenlijke Paasviering. Er is geen maaltijd bij. Het is
handig om wel gewoon fruit en drinken mee te nemen.
7/8 b groen

Juf Wietske en juf Brenda
Het is alweer bijna
Pasen. De eerste
gekleurde eieren
hangen al in klas. De
paastak is versierd. Het
ziet er weer gezellig uit.
Tijdens rekenen zijn we
druk bezig met de tafels. Met spelletjes en blokjes. De
kaart van Nederland wordt bestudeerd tijdens
aardrijkskunde en we leren
wat een legenda is. Met
taal werken we over de
dierentuin. Er komen veel
verschillende dieren aan
bod. Dit is in april. Groep 7
is ook begonnen met hun
spreukbeurten. De dieren
zijn favoriet. Deze week
hadden we al een konijn en een hamster in de klas. De
rapporten zijn meegegeven en konden we zien dat er hard
gewerkt wordt in de groep. We zijn druk bezig met
verkeer. De kinderen van groep8 hebben een briefje
meegekregen over verkeer waarop staat wat ze thuis al
kunnen doen om straks het theorie examen goed te
kunnen voorbereiden.

7/8 blauw Juf Margreet
Begin maart hadden we nog een stukje van de
voorjaarsvakantie te gaan.
Iedereen heeft een fijne vakantie
gehad: super!
De eerste schoolweek van maart was
spannend voor groep 7.
Er waren rapportbesprekingen met
de ouders en alle kinderen kregen vrijdagmiddag hun
rapport mee.
In de klas zijn we druk met onze schoolvakken bezig.
Voor rekenen hebben verschillende niveaugroepjes alweer
een methodetoets gehad.
Op de woensdagmorgen hebben we twee gasten
in onze groep: Niels en Jorwin uit de groep van
juf Melissa. Fijn dat jullie zo goed meewerken op
woensdag jongens!
Maandag zijn er verschillende mensen
in de groep geweest: Juf Annemarie
van de Hoek, de orthopedagoge van
Intermezzo heeft maandagmorgen meegedaan
in onze groep. Ze had gehoord dat we een
goede groep zijn, dus ze kwam eens even
kijken!
Daarnaast was juf Danielle ineens terug van
weggeweest.
Juf Danielle was stagiaire bij ons op school, en
nu heeft ze een baan bij ons gekregen.
Gefeliciteerd met je nieuwe baan juf! Veel
succes.
We hopen dat je ons koken en techniek komt
geven...
En natuurlijk was juf Tara er ook weer. Juf Tara
is onze nieuwe stagiaire op maandag en
dinsdag.
Dinsdag kwam er een invalleerkracht in de
groep. Gelukkig kan een aantal kinderen al erg
goed met een invalleerkracht omgaan.
Dat is erg fijn en goed voor je ontwikkeling, want
op het VO zul je ook met meerdere leerkrachten
om moeten gaan. Knap als je nu al goed kunt.
En niet vergeten het verkeersexamen op 5 april!
Thuis kun je oefenen op de site van VVN.
Iedereen kan daar zo op inloggen en de oefenexamens
gaan maken.
Je weet dan alvast hoe dat gaat.
Ook hebben we de komende twee weken huiswerk over
de verkeersborden.
Vorige week leerden we de
eerste 4 horizontale rijen en
deze week de volgende 4 rijen.
Op vrijdagmorgen is de repetitie.
En vrijdag houdt Lars ook zijn
spreekbeurt over vrachtwagens.
De vader van Lars komt op
school met de vrachtwagen en
daar gaat Lars ons veel over
vertellen.
Succes Lars...
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