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Trefwoord

April
25 Inloopavond in de klas
27 apr.t/m 11 mei MEIVAKANTIE

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.
Mei
In de Trefwoordlessen van de komende
weken verkennen we de speciale
14 Schoolreizen
uitdrukkingskracht van muziek, we
15 Luizencontrole
onderzoeken hoe muziek verbindt, hoe
21 Pinkstermaandag vrij
muziek ons helpt bij het verwerken van lief en
28 Start toetsweken
leed en hoe muziek ook onze gebeden kan
versterken en kan helpen om contact te maken
met God.
In de komende weken gedenken we op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en
hen die vielen bij vredesmissies. Op 5 mei vieren we bevrijdingsdag. Twee gelegenheden
waarbij het nationale volkslied, het Wilhelmus klinkt. We staan stil bij de achtergronden en de
betekenis van dit lied.
Week 20 t/m 22: Kiezen
Inhoud: Over wat vastligt in het leven, wat voor ons gekozen wordt en de ontdekking welke keuzes je zelf kunt maken.
Bijbel: Bijbelboek Ruth.

Koningsspelen groot feest
De koningsspelen waren weer een groot succes, prachtig weer en leuke spelletjes. Ook hebben de
kinderen genoten van de lunch die klaargezet is door de activiteitenraad.
Schoolreizen
Alle schoolreizen zijn op maandag 14 mei, direct na de meivakantie. Houdt u hier rekening mee als u een
afspraak bij de dokter/tandarts of elders plant? De leerlingen krijgen volgende week de informatie hierover
mee. We hopen dat het een hele fijne dag wordt. De schoolverlaters gaan in juli op kamp.
Verkeersexamen schoolverlaters
Op donderdag 5 april was het landelijk Schriftelijk Verkeersexamen. Alle schoolverlaters deden hier aan
mee en hebben hun diploma gehaald. Gefeliciteerd met dit behaalde 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 27 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.
Inloopavond in de klas
Op woensdag 25 april organiseert Toermalijn van 18.00 uur tot 19.00 uur de inloopavond. U bent van harte welkom in de klas
van uw zoon/dochter (niet in andere klassen). De bedoeling is dat uw kind aan u vertelt wat hij/zij allemaal doet/heeft gedaan
in de klas. De leerkrachten zijn op de achtergrond aanwezig. Familie en vrienden zijn ook van harte welkom.
We hopen dat u allemaal komt!
Afscheid juf Wietske
Juf Wietske (groep 7/8 groen) heeft ons laten weten dat zij per 1 mei een baan op een andere school heeft aangenomen en zij
dus afscheid van ons gaat nemen. Na de meivakantie komt juf Margriet van der Veen ons team, in ieder geval tot aan de
zomervakantie, versterken.
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 437,50 kilo (dit schooljaar al 79 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
- MEE Drenthe: Autismecafé Emmen is er voor ouders, verzorgers en mensen die betrokken zijn bij kinderen met autisme. Dit
jaar organiseren wij drie bijeenkomsten, waar we verschillende onderwerpen zullen bespreken.
Geef je op voor het autismecafé van 29 mei via post@meedrenthe.nl

1/2 wit Juf Amanda en juf Belinda
De afgelopen weken hebben we hard gewerkt over de
lente. We genieten van al het moois wat de lente te bieden
heeft. In de klas staat een tafel met potgrond en daar zijn
tot onze verbazing de bruine
bonen in gaan kiemen. Het
worden al hele plantjes
inmiddels.
In het bos hebben we
gekeken naar de bomen die
in bloei komen. Sommige
bomen hebben nog knopjes, maar aan anderen groeien al
bladeren.
De afgelopen weken hebben we drie nieuwe kinderen
mogen verwelkomen in onze groep; Damian, Delano en
Sem. We wensen hen een hele fijne tijd op Toermalijn en
bij ons in de groep.
Tot slot willen wij nog even aan u laten weten, dat we
extra handen in de klas hebben gekregen. Elke ochtend
komt juf Guillande ons versterken en op de
maandagmiddag juf Daniëlle.
3/4 wit Juf Woudy en juf Sjanien
Soms denk je dat je toch echt alles wel gehad hebt......
Eindelijk was de griepgolf onze klas uit, en dachten we dat
we weer compleet verder konden. Niets was minder waar.
Inmiddels zijn de waterpokken onze
klas binnengewandeld. De een na de
ander komt aan de beurt. Wij wensen
alle patiëntjes veel beterschap.
We vierden deze maand de
verjaardagen van Stan en Bram, en
werden door allebei verwend met iets lekkers.
Groep drie is druk bezig met het leren en inoefenen van
de tweetekenklanken. Best lastig, maar het lukt steeds
beter. Kern 5 wordt afgerond, zodat we na de meivakantie
met Kern 6 kunnen starten. Groep 4 is druk bezig met
heel veel lezen en het leren van allerlei verschillende
spellingsregels. We oefenen met beide
groepen heel regelmatig het maken
van een dictee.
Denkt iedereen eraan om ook in de
meivakantie door te gaan met het
oefenen van het lezen?
Naast het rekenen met juf, in het rekenboek of op de
computer en IPad zijn we ook druk bezig met allerlei
rekenspelletjes. Hiermee oefenen we spelenderwijs de
rekenonderdelen waar we mee bezig zijn.

Leuk om volgende week tijdens de kijkavond met uw kind
te bekijken!
Het fijne is dat we, naast onze stagiaire juf Eda, nu ook
een paar keer per week extra begeleiding kunnen
inzetten van juf Saroj, een van de onderwijsassistenten die
onze school is komen versterken. Hier zijn we heel blij
mee.
We werken natuurlijk rondom Koningsdag. We hebben
prachtige koetsen, met paard, geknutseld. We leren
dingen over onze
koning en koningin,
het koningshuis,
Koningsdag en de
Koningsspelen.
Vandaag hebben we
met elkaar de
Koningsspelen gevierd en genoten van een koningslunch.
Een indruk van deze dag is te vinden op Klasbord.
Ondertussen zijn we ook heel druk geweest met het
maken van een cadeautje voor moederdag. Deze gaan
komende week mee naar huis, om dan nog een hele tijd
verstopt te worden. Moederdag is namelijk pas op de
laatste dag van de meivakantie.
De maandag na de meivakantie gaan we op schoolreisje.
Nadere informatie hierover volgt nog.
Wij wensen iedereen alvast een fijne en zonnige
Koningsdag en een even zo fijne meivakantie.
4 wit / 5 groen Juf Janette
Wat zijn we blij dat juf Danielle ook bij ons in de klas
gekomen is! Juf is er elke ochtend en kan ons helpen met
lezen en rekenen en alle andere werkzaamheden.
Maandag 9 april zijn we lopend naar de Nabershof
geweest.

Daar hebben we geleerd en gezien wat een loopgraf is.
Dit graf is 5000 jaar oud. Er missen stukken deksteen.
Waarschijnlijk zijn ze gebruikt voor iets anders (de kerk in
Emmen centrum). We zijn ook in de oude boerderij
geweest. Daar was ook een bedstee (woord van de week).
We hebben geleerd wat vuursteen is en hoe ze dit vroeger
gebruikten. We mochten allemaal een stukje vuursteen
mee naar huis. Met rekenen hebben we veel geoefend

met de verliefde harten en het
gaat steeds beter. Een aantal
kinderen mocht (alweer) een
toets maken. Verder hebben
we geoefend met de
getallenlijn en de buurgetallen.
We beginnen steeds meer te
wennen aan de andere manier
van werken. Het wisbordje gebruiken we regelmatig en we
vinden dit erg leuk. Met spelling zijn we bezig met een
nieuwe categorie, het voorvoegsel. Je hoort een “u” maar
je schrijft een “e”. We mochten buiten op het speelplein
zoveel mogelijk woorden schrijven van categorie 1 t/m 8.
Daarnaast zijn we druk bezig met ons Moederdag cadeau.
Dus vanaf nu is de klas even verboden terrein voor
mama’s……………….nog even geduld! Vandaag hebben
we met elkaar de koningsspelen gespeeld. Het weer was
heerlijk en de spelletjes waren heel
leuk. Tussen de middag hebben we
met elkaar geluncht. Dat was heel
gezellig! Milan d.W. en Inge krijgen er
allebei een jaartje bij. Alvast gefeliciteerd en we wensen
jullie een fijne dag. Volgende week woensdagavond bent u
van harte welkom van 18.00 uur tot
19.00 uur bij uw zoon/dochter in de
klas. De bedoeling is dat zij vertellen
wat we allemaal doen op een dag.
En daarna hebben we vakantie. We
wensen iedereen een hele fijne
vakantie en tot maandag 14 mei.
Dan starten we met de schoolreis!!
5/6 groen Juf Annemiek en juf Romy
Noëll: dat ik goed gelezen heb over de neusaap.
Toen het klaar was kreeg ik een
opsteker dat ik goed heb gelezen
had.
Rebeccah en Bryan: groep5/6 groen
Hallo allemaal ik ben rebeccah. Wat
wij doen in de klas is: staal taal
rekenen gymen maar niet in de klas maar in de gymzaal
Wat wij nog meer in de klas doen is: schrijven naar de
bibliotheek verkeer
Toetsen zoals: reken toets taal toets spelling toets
En wat we nog meer doen in de klas is: nieuwsbegrip
techniek. En naar huis dit was mijn nieuwsbrief later.
Myrthe: hallo allemaal wij zijn groep5/6 groen en wij gaan
een nieuwsbrief schrijven
Lezen thema: slapen een ander woord voor slapen is
maffen
Slapen is goed voor je lichaam
Daardoor kan je lichaam goed
uitrusten
Gezond eten is goed voor je
gezondheid
Dit is mijn nieuwsbrief
Later
Jessica: hallo allemaal ik ben jessica
Wij zijn groep 5/6 groen
Wat wij doen in de klas is: staal taal nieuwsbegrip gymen
maar niet in de klas maar in de gymzaal
Rekenen doen we in de klas
Eten jeugdjournaal doen we in de kleine pauze en film
doen we in de grote pauze
Dit was mijn nieuwsbrief tot later.
Sems: ik ben sem s.
Wij zijn groep5/6 groen.
Wij doen eerst: trefwoord en dan lezen over de neusaap
En dan staal taal en dan fruiteten en naar buiten dan gaan
wij rekenen toen gingen we naar gym we deden tientellen
in de rimboe brood eten met: film, dit was mijn nieuwsbrief
later.

Christiaan: hallo ik ben christiaan
Ik hou van zwemmen en gym ik hou van gym omdat er zijn
Leuke spelletjes en ik vind zwemmen leuk omdat ik zit in
het diepe. Dit is mijn nieuwsbrief later
Nynke: hallo allemaal
Wij groep5/6 groen groepje 2-3 die lezen
Wij zoeken erover informatie
Of nieuwsbegrip en daarna taal wij zijn
thema: slapen over bedden en maffen
Daarna eten met jeugdjournaal daarna naar buiten
Na de kleine pauze gaan we rekenen daarna gymen
Na gym eten met: film
Na de grote pauze naar buiten
Daarna schrijven
Spelen we om half drie en dan de pauwen veer word nog
aan iemand gegeven en dan naar huis
Dit was mijn nieuwsbrief later.
Stan: ik ben stan lasker en ik zit in groep 5/6 groen
Wat wij doen in de klas zijn: staal taal maar dat doe ik in
een andere groep maar nieuwsbegrip niet
Dit is mijn nieuwsbrief later.
Aron: hallo allemaal ik ben aron
Wij zijn groep5/6 groen we gaan
lezen over de neusaap bij staal
taal thema: slapen
En we gaan buiten spelen en ook gaan wij naar de
bibliotheek
En ook nieuwsbegrip
Dit was mijn nieuwsbrief tot later
Maik: apen kooien
Er liggen matten iemand is de tikker
Dit was mijn nieuwsbrief later
Romy: hallo allemaal ik ben romy must
Apenkooi laatste apen kooi wij lezen groep2-3 over de
neusaap behalve rebeccah sem f en nynke lezen dat niet
zij zoeken informatie over de neusaap en staal taal.
Thema: slapen dit is mijn nieuwsbrief tot later.
5/6 blauw Juf Melissa en juf Stefanie
Deze maand hebben we een nieuwe juf mogen
verwelkomen in onze groep. Juf Stefanie komt vanaf
maandag 2 april tot aan de zomervakantie les geven op
dinsdag, woensdag en donderdag. Juf Melissa blijft op de
maandag en vrijdag onze juf. We zijn erg blij dat juf
Stefanie met veel enthousiasme onze groep komt
versterken.
Deze maand hebben we tijdens de taallessen gewerkt aan
het thema Draaien. Tijdens deze lessen hebben we het
veel gehad over alles wat kan draaien. Vooral de fiets en
de woorden die hierbij horen (as, pedaal, fietsketting enz..)
kwamen aan bod.
De natuurlessen gaan over de tuin en alles wat daarin
leeft, bloeit en groeit. Fijn om te zien is dat de natuur om
ons heen ook weer tot leven
komt.
Vorige week zijn wij samen
naar Nabershof geweest. Dit
was erg interessant. We
hebben veel geleerd over het
hunebed en de mensen uit de ijstijd. We zijn begonnen
met een informatieve wandeling naar het hunebed. Tijdens
deze wandeling zijn we veel te weten gekomen over het
leven en het landschap in die tijd. Aansluitend hebben we
uitleg gekregen over hoe de mensen
leefden en werkten.
We wensen iedereen alvast een fijne
meivakantie.
6 groen Juf Dionne
Nog een weekje naar school en dan is het alweer
meivakantie. De tijd vliegt voorbij! De eerste

spreekbeurten zijn inmiddels gehouden. Iedereen komt
aan de beurt. Het gaat er vooral om dat de kinderen leren
om te presenteren. Dit mag ieder op zijn eigen wijze doen.
De afgelopen weken zijn we druk
geweest met het leren en
inoefenen van de tafels. De ene
groep heeft de tafel van 2 geleerd
met behulp van kersjes. De
andere groep is bezig geweest
met het inoefenen van tafels (3, 4
en 6) en er is ook een groepje geweest die al een start
hebben gemaakt met de deelsommen. Zo is iedereen op
zijn eigen niveau bezig geweest met de tafels. Het is goed
om thuis ook te blijven oefenen! Dit kan bijvoorbeeld op
www.tafelsoefenen.nl
Met taal werken we nog aan het thema kleding. We doen
nu wat meer spelletjes gericht op de woordenschat, zodat
we de betekenis van woorden ook beter blijven
onthouden. Zo hebben we pim pam pet gespeeld met
woorden over het thema kleding, we hebben een memory
gespeeld met woorden en plaatjes over het thema kleding
en ‘Wat is het?’ was ook erg leuk om te doen.
We hebben de laatste tijd flink geoefend met begrijpend
lezen. Daarom hebben we even geen Nieuwsbegrip
gedaan, omdat in Nieuwsbegrip niet alle strategieën voor
het begrijpend lezen worden behandeld. Na de
meivakantie zullen we de teksten van Nieuwsbegrip weer
gaan gebruiken voor het technisch lezen.
Met spelling blijven we oefenen met de al aangeleerde
categorieën. Er zijn een paar die lastig blijven. Zoals de
woorden met –eeuw en de woorden met – ieuw. En
wanneer schrijf je nu een ei of au? We kunnen daarvoor
op de ei-plaat en de auplaat kijken, maar we zijn
er ook achter gekomen
dat niet alle woorden daar
op staan! We moeten dus
ook veel proberen te
onthouden. En dat is best
een lastige klus! Daarom
blijven we oefenen en herhalen.
We hebben dus niet stilgezeten de afgelopen tijd! En
sluiten we deze week ook nog eens leuk af met de
Koningsspelen! Op het moment van schrijven lijkt het een
mooie dag te gaan worden met lekker weer! Hierna nog 4
dagen naar school, want op vrijdag zijn we vrij i.v.m.
Koningsdag. En daarna lekker genieten van twee weken
meivakantie! Maandag 14 mei starten we ook weer goed,
want dan gaan we op schoolreis. Alvast een fijne vakantie
gewenst en tot 14 mei!
7/8 a groen Juf Sjanien en juf Irene
Op 5 april hebben de schoolverlaters het verkeersexamen
schriftelijk afgelegd.
Na een herkansing was iedereen geslaagd. Gefeliciteerd.
‘s Middags zijn we naar het museum: Ergens in
Nederland geweest.
We werden ontvangen door meneer Zwiggelaar.
Hij heeft in zijn garage een grote verzameling van
allerlei voorwerpen uit de tweede wereldoorlog.
Uniformen, borden, boeken, maar ook
vliegtuigonderdelen en zelfs geweren en munitie.
Hiervan staan foto's op Klasbord.
Vrijdag heeft Tristan zijn spreekbeurt gehouden
over zijn hond. Leuk dat zijn broers langs zijn
geweest om de hond te laten zien.
Silvan was dit weekend jarig en heeft vrijdag getrakteerd.
Nog van harte gefeliciteerd.
Deze week was een beetje bijzonder. Juf Irene was
maandag in de groep, omdat juf Sjanien ziek was.
Dinsdag en woensdag vrij en, donderdag kwam er iemand
in het Drents voorlezen en vrijdag de koningsspelen.
We hebben op het plein met de groep leuke spelletjes
gedaan: parachute spelen, frisbee werpen, Belgisch

touwtrekken,tennisbal poepen en mega
tafeltennis/zwaaien.
Volgende week is de inloopavond. Uw zoon/dochter mag
dan in de eigen klas het dagelijkse werk laten zien. Het is
niet de bedoeling dat er in alle groepen gekeken wordt. De
leerkracht is wel aanwezig, maar als u over uw kind wil
praten kunt u beter een andere afspraak maken.
Vrijdag zijn de leerlingen vrij. Dan begint de meivakantie.
We wensen iedereen een fijne en hopelijk zonnige
vakantie toe.
Op maandag 14 mei worden de leerlingen weer verwacht.
De leerlingen van groep 7 gaan dan op schoolreis. De
leerlingen van groep 8 worden gewoon op school
verwacht. Zij gaan in de laatste schoolweek op kamp.
7/8 b groen Juf
Wietske en juf
Brenda
Alweer bijna
meivakantie. Groep 8
heeft inmiddels verkeersexamen gedaan en hebben dit
allemaal hun diploma gehaald. Heel goed gedaan.
We zijn “ergens in Nederland” geweest. Een museum over
de tweede wereld oorlog, in Emmen. Dit was heel leuk. Dit
sluit ook goed aan bij de geschiedenislessen waarmee we
nu bezig zijn over de Tweede Wereld Oorlog . We hebben
filmpjes gekeken en juf had een bladzijde uit een dagboek
van een oude tante, die WOII heeft meegemaakt, waarin
stond hoe zij de bevrijding heeft beleefd en
gevierd. Dit was erg interessant.
Met taal werken over het noodweer. We
maken een weekjournaal over het weer.
We hopen dat we niet te veel noodweer
krijgen de komende tijd.
Donderdag heeft juf Wietske verteld dat ze na de
meivakantie niet meer komt, ze gaat werken op een
andere school. Juf Brenda gaat twee dagen werken en
voor de andere 3 dagen komt er een nieuwe juf.
Dit waren de nieuwtjes uit groep 7/8 groen b.
7/8 blauw Juf Margreet
Een bijzondere periode!
De kinderen van groep acht hebben vorige week allemaal
hun verkeersdiploma gehaald. Gefeliciteerd allemaal!
Een leuk item om te vermelden is dat de kinderen uit
groep acht samen hebben besloten om op de vrije
woensdag een dagje te gaan zwemmen.
Iedereen neemt iets mee om er een gezellige dag van te
maken.
Als u deze nieuwsbrief leest, zijn de groepen zeven en
acht samen op donderdagmiddag naar een expositie
geweest.
Het heet: 'Ergens in Nederland' van Eric Zwiggelaar.
Het betreft een verzameling militaria uit de Tweede
Wereldoorlog, zoals etalagepoppen
met uniformen, helmen, gereedschappen,
verrekijkers, gasmaskers, wapens enz. Ook met
geschiedenis zijn we bezig met het behandelen
van de Tweede Wereldoorlog. Alle kinderen
ontvangen het boekje 'Het verzet', van comité 4 en
5 mei.
We hebben daar ook een hele mooie poster van
besproken met elkaar.
Verder zijn we in de groep bezig met het werken
van spelling in diverse niveaugroepen.
We zijn met taal begonnen met het thema ondergronds.
We behandelen de kruipruimte in een huis, goud en zilver
delven, de kolenmijnen, de metro, gangenstelsel en
ondergrondse vluchtroutes etc. Iedereen mag een
onderwerp kiezen en daar een werkstuk over maken.
Mochten jullie thuis materialen hebben bij het betreffende
thema, dan zou het mooi zijn als we die mogen lenen.

