
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

week 21, 25 mei  2018, nr. 244 
Trefwoord 

 
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. 
Week 23 en 24: Macht 

Inhoud: Over macht en onmacht; over dwang, gezag en de kracht om te overtuigen. 
Bijbel: Saul en David (1 Samuël 16 t/m 17).  

 
Het bijbelverhaal in deze weken vertelt over koningen. De mensen  
van Israël willen een koning, maar profeet Samuel vraagt zich af of ze wel een koning nodig hebben. God is er 
toch is om voor hen te zorgen. Toch kiest Samuël uiteindelijk een koning. En zo wordt Saul de eerste koning. 
Dan komt herder David, die de grote reus Goliath verslaat door hem met een steen te raken, midden op zijn 
voorhoofd. Saul merkt dan dat de mensen liever David als koning hebben. Maar zover is het nog niet in deze 
weken. De kinderen horen hoe David bevriend raakt met Jonathan, de zoon van koning Saul. Maar koning 
Saul moet niets hebben van David en dat laat hij merken.  
U begrijpt: ook bij dit verhaal is de vraag: waarvoor is een koning nodig? wat doet een goede koning en welke 

machtmiddelen mag hij wel of niet inzetten?  
Het verhaal van koning Saul en David gaat verder in het volgende thema van Trefwoord. 
 
Douchen na de gymles 

De laatste tijd wordt leerkrachten regelmatig gevraagd of meegedeeld, of / dat een leerling van zijn / haar 
ouder(s)/verzorger(s) niet hoeft te douchen. Douchen na de gymles is bij ons op school verplicht. U kunt dit lezen in 
onze schoolgids (pag. 21). Douchen hoort bij de gymnastiekles en in uitzonderlijke situaties, na overleg met de 
directie, wijken we hiervan af.  
 
Ouderportaal 

We laten u nu alvast weten dat de scholen van Primenius en dus ook Toermalijn, na de zomervakantie geen gebruik meer 
maken van het ouderportaal in ParnasSys. We gaan ouders digitaal langs een andere weg op de hoogte houden. U zult daar 
na de zomervakantie meer over lezen. 
 

Avondvierdaagse 
Van maandag 28 mei t/m vrijdag 1 juni 2018 (m.u.v. de woensdag) is de jaarlijkse Avondvierdaagse in 

Emmen. Er zijn 26 leerlingen van SBO Toermalijn die samen met hun ouder/begeleider mee lopen.  
Vrijdagavond is de slotavond en het is natuurlijk erg leuk als u komt aanmoedigen.  
                                                                                             

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 

We zijn nog op zoek naar een ouder die komt helpen bij de controle van luizen? 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  
- Taal en Woordenschat voor de liefhebber! Op deze pagina vindt u informatie, spelletjes en activiteiten om aan de 

taalontwikkeling van kinderen te werken. https://www.jufanke.nl/Groep3/taal.html 
 

 0591- 65 80 66 
Website: www.toermalijn-sbo.nl  

Mei 
28  Start toetsweken 

 

 Juni 
05  Inloop koffie-uurtje 

22  t/m 25 Lang weekend vrij  
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1/2 wit Juf Amanda en juf Belinda 

Wat is het heerlijk weer. We doen daarom extra vaak 
activiteiten fijn buiten. Met water 
spelen, hutten bouwen en beestjes 
zoeken. We hebben een heuse 
rupsenbak gemaakt. Wij hopen op 
deze manier goed te kunnen zien hoe de ontwikkeling van 
eitje tot vlinder gaat.   
Ook hadden we heerlijk weer tijdens ons schoolreisje bij 
het sprookjeshof. De kinderen genoten zichtbaar en 
vertelden de volgende dag dan ook hele enthousiaste 
verhalen over het schoolreisje aan juf Belinda.  
De laatste weken hebben we nieuwe leerlingen mogen 
verwelkomen in onze groep, de 
groep bestaat inmiddels uit twaalf 
leerlingen. Wij wensen onze nieuwe 
klasgenoten een hele fijne tijd bij 
ons in de klas en op onze school. 
Ook een nieuw gezicht in onze klas 
is juf Guillande. Zij helpt ons iedere 
ochtend en soms een hele dag, wij 
zijn daar erg blij mee. 
Binnenkort starten we met het 
thema ‘zomer’. De kinderen 
verheugen zich daarop, want ze willen heel graag ijsjes 
maken. Nu passen ijsjes goed bij de zomer, dus wie 
weet…. 

3/4 wit Juf Woudy en juf Sjanien 

Nu alweer een nieuwsbrief, wat vliegt de tijd. 
De maand mei begon natuurlijk met een heerlijke 
meivakantie, vol mooi weer en zon. Dat was vorige week, 
toen de school weer begon, ook goed te zien. Het leek wel 
of alle kinderen gegroeid waren in twee weken tijd, en dan 
ook nog allemaal sproetjes en bruine koppies hadden 
gekregen. 
Gelukkig hadden we ook tijdens onze schoolreis prachtig 
weer. We hebben een geweldige dag met elkaar gehad, 
zoals u ook gezien zult hebben op de foto's op Klasbord. 
Natuurlijk hebben we flink nagenoten van de schoolreis, er 
over verteld en over getekend. Zelfs onze les "Vreedzame 
School" was eraan gekoppeld. Ook tijdens een schoolreis 

voel je van alles. De een is van 
tevoren heel gespannen, een 
andere opgewonden of juist 
alleen heel blij.  Je doet tijdens 
de schoolreis dingen waar je 
blij van wordt, die je durft. Maar 
er waren ook kinderen die 
zichzelf overwonnen, en zich 
heel dapper voelden omdat ze 

hoge dingen hadden beklommen. 
Vanzelfsprekend zijn we weer hard aan het werk gegaan, 
om ook tijdens dit laatste stuk tot aan de zomervakantie 
nog heeeel veeel te leren. Groep drie is de 
tweetekenklanken aan het leren. De "ui"van uil, de "au" 
van pauw ( die we de atjes- au noemen). Natuurlijk blijven 
we ook de andere letters flink herhalen. Groep 4 is gestart 
in de allerlaatste leeskern. Zij gaan deze periode oefenen 
met woorden met drie lettergrepen, hele lange woorden 
dus. Daarnaast werkt groep 4 met de wekelijkse teksten 
van Nieuwsbegrip, die elke dag geoefend worden.  
En verder......maken we zoveel mogelijk lees(kilo)meters. 
Met rekenen is groep 3 flink aan het oefenen met splitsen 
op allerlei manieren. Groep 4 oefent het tellen met steeds 

grotere sprongen.  
Na alweer een korte 
week, omdat we 
maandag Tweede 

Pinksterdag vierden, komen er nu een paar "gewone" 
weken aan.  
We wensen iedereen een fijn weekend! 

 
4 wit / 5 groen  Juf Janette 

De eerste dag na de vakantie zijn we goed begonnen met 
het schoolreisje. Het weer was super, het eten was lekker 
en de attracties geweldig. De tijd vloog voorbij en we 
hebben enorm genoten! Dinsdag zijn we weer begonnen 
met het dagelijks werk. We hebben gelezen over het 
huwelijk tussen prins Harry en Meghan. Maar wat betekent 
trouwen nu eigenlijk en hoe vraag je iemand ten huwelijk? 
Juf heeft dit voorgedaan samen 
met Milan R. Milan……….dat 
komt later helemaal goed! 
Sommige kinderen hebben naar 
het huwelijk gekeken.  
Met rekenen oefenen we steeds 
op verschillende manieren. Dit 
keer kregen we een tennisbal met een getal erop.  

We moesten-zonder te praten - op de juiste plek op de 
getallenlijn gaan staan. Dat ging heel goed. We hebben de 
sprongen van 10 geoefend en de hupjes van 1. Zo 
springen we naar een getal. Dan is rekenen heel leuk!  We 

leren hoe we zinnen maken en een 
verhaal. Daarvoor hebben we een dagboekje gekregen 
van juf. Daarin schrijven we elke week een stukje over wat 
voor leuke dingen we hebben gedaan, wat we in het 
weekend hebben gedaan of een fantasie stukje.  
Aan het begin was het wel even lastig maar het gaat 
steeds beter.  Volgende week beginnen de toetsen weer. 
We zijn heel benieuwd!! Nog niet alle rapporten zijn terug 
gekomen. Wilt u het rapport weer inleveren? 

5/6 groen   Juf Annemiek en juf Romy   

Het is al mei en dat betekent dat straks de Cito toetsen 
weer voor de deur staan. Met rekenen oefenen we daarom 
deze week nog eens extra met dat soort vragen, 
verhaalsommen en meerkeuzevragen bijvoorbeeld. Met 
taal hebben we het thema slapen bijna afgerond, het was 
een leuk thema waarbij we veel nieuwe woorden en 
uitdrukkingen hebben geleerd.  
Met lezen hebben we elke week teksten over dieren, de 
kinderen krijgen deze teksten ook mee naar huis, leuk en 
leerzaam om thuis nog eens samen te lezen! 
Met spelling werken we nu met een kieskaart, de kinderen 
kiezen dan zelf op welke manier ze de spellingswoorden 
gaan verwerken. 
 

 

          



De schoolreis naar Drouwenerzand 
was heel geslaagd. Het was mooi 
zonnig weer en de kinderen hebben 
zich heel goed vermaakt op het park. 
De ijsjes waren ook erg in trek. 
Met de lessen natuur hadden we het 
over fruit en groente. We hebben 
appels en peren doorgesneden en 
we zagen binnenin de 
pitjes(zaadjes)  waar weer een 

nieuwe boom 
uit kan groeien. Daarna hebben we 
de appels, peren en bananen 
lekker opgegeten met elkaar.  
Met Geschiedenis kwam het 
werken in de vorige eeuw aan de 

orde. Het verschil hoe de vrouw vroeger de was deed en 
nu. Er zijn veel elektrische apparaten gekomen en 
daarmee een stuk comfort en vrije tijd. 
 
5/6 blauw   Juf Melissa en juf Stefanie 

Na twee weken heerlijk vakantie te hebben 
gehad zijn we weer  van start gegaan. We 
begonnen met het schoolreisje. Het was 
nog even spannend of wel konden gaan. 
Drouwenerzand heeft de avond voor het 
schoolreisje namelijk te maken gehad met 
enorme waterval, hierdoor stond het hele 
park onder water. Gelukkig kreeg juf 
Melissa ’s morgens een telefoontje dat het 
schoolreisje toch door kon gaan. Toen we 

aankwamen was er gelukkig niks meer te merken van 
hetgeen er de vorige dag had plaatsgevonden. Het weer 
was prachtig en de kinderen hebben erg veel plezier 
gehad. Vooral de Break Dance, XLR8, Freak Out en Para 
Jump waren erg populair. Ook de 
ijsjes en ranja waren erg in trek 
natuurlijk.  In 
de afgelopen twee weken zijn we druk 
geweest met oefenen voor de cito toetsen. Volgende week 
gaan we starten met de toetsen.  
Net als de afgelopen weken gaan we de aankomende 
weken genieten van het mooie weer en als het kan veel 
naar buiten.  

6 groen   Juf Dionne 

Na een fijne vakantie begonnen we de maandag na de 
vakantie in 
Attractiepark 
Slagharen. En wat 
hebben we een leuke 
dag gehad! Het was 
prachtig weer en niet 
druk. We hebben niet 
lang in rijen hoeven 
staan. De één hield 
wat meer van 
spannende attracties 
zoals de achtbaan Gold Rush, de ander ging liever met de 
kabelbaan of de monorail. Tussen de middag hebben we 
lekker patat gegeten met een frikandel of kroket. De tijd 
ging veeeel sneller om dan op een gewone schooldag. De 
vraag was dan ook of we de volgende dag niet nog een 
keer op schoolreis konden gaan. Helaas niet want we 
moeten ook nog werken en leren. En dat hebben we ook 
gedaan. Na de vakantie was er 
namelijk het één en ander weggezakt. 
Dus we hebben eerst weer wat dingen 
herhaald. En nu zijn we bezig met 
herhalen én nieuwe dingen leren. Zo 
hebben we met spelling geleerd wat een werkwoord is. 
Een werkwoord zegt wat een mens, dier of ding doet of 
wat er gebeurd. Om dit te leren hebben we eerst gewerkt 
met wisbordjes. Dit was erg leuk. Juf zet een zin op het 
bord en de kinderen moesten zoeken welk woord het 
werkwoord was. Dit gaan we vaak oefenen zodat we dat 

straks goed weten. Met rekenen hebben we in 
verschillende groepjes gewerkt 
aan onder andere de tafels, de 
kralensnoeren tot 100 in 
combinatie met eierdozen en geld 
(sprongen van 10 en sprongen van 
1) en hoe je plus- en minsommen 
tot 100 (43 – 15) uitrekent op de 

getallenlijn. Daarmee gaan we de komende tijd nog flink 
oefenen, want vooral dat laatste is best lastig.  
Deze week hebben we ook de taaltoets gemaakt. Het ging 
over het thema kleding. Juf kon zien dat we al veel met de 
woorden hebben gewerkt. Belangrijk tijdens het maken 
van de toets is ook dat je goed leest wat de vraag is én 
wat alle antwoord zijn, zodat je de juiste kan kiezen.  

Deze week hebben we ook afscheid 
genomen van juf Leonie. Zij is voor dit 
schooljaar klaar met haar stage. Wij 
wensen haar veel succes met het vervolg 
van haar studie! 
Vanaf maandag beginnen de toetsweken 
weer, maar voor nu eerst lekker 

ontspannen en genieten van het weekend!  
 
7/8 a groen    Juf Sjanien en juf Irene 

We hebben een heerlijke mei vakantie gehad. 
Na de vakantie zijn de leerlingen van groep 7 op 
schoolreis geweest. 

In Slagharen hebben zij zich 
prima vermaakt. 
Op school met de groepen 8 
leerlingen was het ook een 
gezellige dag. 
Het was erg warm, zodat we 
lekker met water konden spelen. 

Mike is nieuw in onze groep gekomen. Welkom! 
De indeling van de klas hebben we met elkaar veranderd. 
De leerlingen zitten in andere groepjes. 
Voorwaarde is wel, dat het goed blijft gaan. 
Wordt het te gezellig, dan krijgen die leerlingen een 
andere plek in de groep. 
Ook zijn de taken weer 
opnieuw verdeeld. 
Volgende week 
beginnen de 
toetsweken weer. 
M.n. in de ochtend 
afgenomen worden de toetsen afgenomen. 
Op dinsdag en donderdag is er gym. Wilt u eraan denken 
dat de leerlingen gymkleding en een handdoek 
meenemen?  
Nog niet alle rapporten zijn terug. Mocht uw kind dit nog 
niet ingeleverd hebben wilt u deze weer meegeven naar 
school? 
 
7/8 b groen    Juf Brenda 

We zijn sinds de vorige nieuwsbrief nog niet heel veel naar 
school geweest, maar toch is er 
veel gebeurd. We hebben zeer geslaagde koningsspelen 
gehad. Helaas moesten we afscheid nemen van juf 
Wietske, maar we hebben wel een leuke laatste dag met 
haar gehad. Daarna hadden we lekker lang meivakantie 
en na de meivakantie ging groep 7 op schoolreis. Het was 

een erg leuke dag. 
We hebben veel 
plezier gehad en 
het was lekker 
weer. De kinderen 
van groep 8 vonden 
het natuurlijk erg 
jammer dat ze niet 
meegingen op 
schoolreis, maar 
toch hebben ze op 
school wel een 

leuke dag gehad. De dag na het schoolreisje kwamen 



Roan en Mike nieuw in de klas. Van harte welkom! Juf 
Margriet begon als onze nieuwe juf, maar jammer genoeg 
is ze ziek en lukt het haar niet te komen. We zijn bezig met 
de laatste loodjes. Er staan weer toetsen voor de deur en 
de kinderen van groep 8 verheugen zich op het kamp. 

7/8 blauw     Juf Margreet  

De maand mei is een korte maand op school. 
We begonnen natuurlijk met de meivakantie. 
Een vakantie met mooi weer om van te genieten! 
Dus: veel buiten spelen... 
Na de meivakantie hadden we meteen onze schoolreis. 

Een TOP-DAG in Slagharen met supermooi weer en veel 
gezelligheid. Iedereen mocht vrij rondlopen en in de 
gewenste attracties gaan: 
de achtbaan, vrije val, waterbaan, alles kon je kiezen.... 
Tussen de middag hebben we een patatje gegeten met 
iets erbij: een frikandel of een kroket. 
En daarna mochten we weer verder spelen. 
Op Klasbord zijn de foto's van schoolreis te bekijken.  

De dag erna zijn we weer gestart met ons dagelijks werk 
in de klas.  
Nieuwsbegrip ging deze week over sociale media en 

hoe je daar aan verslaafd kunt raken. Er werden veel 
opsommingen gemaakt in de tekst.  

We leerden wat een 
opsomming is en 
hoe verschillend 
opsommingen 
kunnen zijn. 
Sommige 
opsommingen kun je 
gemakkelijk vinden 

in een tekst, andere juist heel moeilijk. 
Na veel oefenen en goed lezen is het ons gelukt! 
Zondag is Simon jarig. Alvast gefeliciteerd Simon! 
En in de loop van volgende week gaan we beginnen met 
de Citotoetsen.  

Dat worden de laatste toetsen voor de zomervakantie. 
Een fijn weekend allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


