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Trefwoord
 Ontwerpen (week 27 en 28)
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de
uitdaging voor de mens om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1).
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Juli
Start Techniekweek
Inloop koffie-uurtje
10 minutengesprekken
Rapporten mee
12.30 uur vrij Start zomervakantie
juli t/m 02 sept. ZOMERVAKANTIE

Het laatste project van Trefwoord van dit schooljaar heeft als thema
‘Ontwerpen’.
Het woord ‘ontwerpen’ duidt op creativiteit. En dat spreekt kinderen aan.
Kinderen zijn creatief. Ze willen tekenen, knutselen, bouwen, vorm geven.
U ook? Het zou heel goed kunnen, want het gebeurt dagelijks, thuis en op het werk. Steeds opnieuw
worden er dingen ontworpen. Het hoort bij de mens: mensen kunnen dat. En meer nog… ieder
mens wordt er een completer mens van door iets te ontwerpen of zelf te maken. Het geeft plezier.
Je voelt je trots.
Onze kinderen groeien op in een wereld die voortdurend verandert en ons steeds voor nieuwe
uitdagingen stelt. Dan is het belangrijk om te ontwerpen en creatief te zijn. De balpen kennen we
allemaal en het is een prachtige uitvinding. Bekijk hem nog maar eens goed. Maar wat moeten we
nog met een balpen in de digitale wereld? Er zijn al touchscreen-pennen uitgevonden, maar hoe
lang gebruiken we die? Dan is creatief denken nodig en een nieuw voorwerp.
We werken met dit thema van 2 t.m. 13 juli.
Daarna is er – ook met Trefwoord - een slotweek om te checken hoe het jaar verliep: om te
herinneren, om op te ruimen, om vakantieplannen te delen en om afscheid te nemen.

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.
Laatste schoolweken
Langzamerhand en toch met rasse schreden, nadert het einde van het schooljaar. Om de rust in de school te bewaren worden
de lesroosters tot en met de laatste schoolweek gevolgd. Aan het einde van de laatste schoolweek laten we het rooster los en
volgen we een apart programma. De informatie hierover zal vast en zeker heel snel volgen. Wij vragen u als
ouder(s)/verzorger(s) uw kind gewoon fruit, brood en de gymkleding mee te geven.
We krijgen zo nu en dan al vragen over de groepsindeling voor het volgend schooljaar. Helaas kunnen we
daar nu nog geen uitspraken over doen omdat er nog steeds nieuwe leerlingen aangemeld worden. De
ervaring leert ons dat we vaak pas in de laatste week voor de zomervakantie, en dan nog onder voorbehoud,
de groepsindeling duidelijk hebben. We houden u op de hoogte.
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
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.
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

1/2 wit Juf Amanda en juf Belinda
3/4 wit Juf Woudy en juf Sjanien
Opeens lijkt de tijd te vliegen.
De maand juni is al bijna voorbij, de zomer is begonnen,
en over een paar weken begint de zomervakantie.
We zijn in het begin van de afgelopen maand druk bezig
geweest met de toetsen.
Spannend? Vervelend? Nee hoor, het is leuk om te laten
zien wat je allemaal al kunt.
Deze weken doen we ons "gewone" werk. De
rekenboeken zijn bijna uit, groep 3 is Kern 6 van het lezen
aan het afronden. We oefenen met nieuwe dingen,
herhalen dingen die we nog even goed moeten inoefenen.
Ook thuis regelmatig even lezen is hierbij belangrijk.
Groep 4 werkt elke dag met Nieuwsbegrip. Teksten die
gaan over iets dat actueel is. Omdat dit voor groep 3 ook
heel interessant is, doen we ook een gedeelte samen.
Volgende week is het techniekweek, en
gaan we 's middags dingen doen die daar
goed bij passen.
Juf heeft nog niets verklapt, maar wel twee
hints gegeven: Hamer en fiets.
We vierden een paar verjaardagen.
Manuel werd negen, Ruben en Benyamin
werden acht jaar.
Naast al die verjaardagsfeesten vierden we ook een
afscheidsfeest. Juf Eda, onze stagiaire, heeft afscheid
genomen. We missen haar nu al.....
De komende weken gebruiken we om nog flink te werken,
komende week met 's middags techniek-activiteiten waar
we veel van gaan leren.
4 wit / 5 groen Juf Janette
We hebben al toetsen weer gemaakt! Niet alle toetsen
waren even gemakkelijk maar we hebben ons best
gedaan en doorgezet en dat is het allerbelangrijkste. Met
STAAL taal zijn we begonnen met een nieuw thema. Het
thema gaat over GEK. We hebben meerdere foto’s op de
muur geplakt met daarin
verschillende woorden
waaronder; abnormaal, absurd,
zich verbazen, wonderlijk,
foppen, zot en mal. Best lastig
om de betekenis van deze
woorden te vinden. Met rekenen
hebben we geoefend met de sprongen van 10,
keersommen en de – sommen. We beginnen het steeds
beter in de gaten te krijgen!

Met Nieuwsbegrip hebben we gelezen over de olieramp in
Rotterdam. We vinden het heel zielig voor de zwanen
maar gelukkig worden ze wel goed opgevangen. We
hebben geleerd dat Flevoland is een zee is geweest
voordat de provincie ontstond. Heel interessant en
bijzonder. Door middel van een filmpje hebben we gezien
hoe ze dit hebben gedaan. Knap werk hoor!
Vaders……….we hopen dat u het Vaderdag cadeautje
mooi vond. We hebben er met plezier aan gewerkt.
Vandaag hebben we in het bos verschillende activiteiten
gedaan. Het was ontzettend leuk. De foto’s komen op
Klasbord te staan. Wilt u thuis nog even checken op
eventuele teken? Volgende week houden we de

techniekweek. We gaan ’s middag dingen maken, slopen
en weer opbouwen. Donderdagmiddag komt er iemand bij
ons in de klas een workshop geven. We zijn heel
benieuwd! Donderdag 12 juli staan op de
middag/avond de rapportgesprekken
weer ingepland. Ik hoop u dan allemaal te
zien.
5/6 groen Juf Annemiek en juf Romy
Met taal zijn we gestart met het thema
GEK, in de klas hebben we een te gek
museum met allerlei gekke voorwerpen.
Jessica had ook een prachtig schilderij meegenomen
waarbij we veel woorden van de
week konden plakken.
Met rekenen is groep 6 bezig geweest
met symmetrie, wat een leuk
rekenonderwerp!
Op klasbord zijn de foto's te zien.
Groep 5 is bezig met geld, sommen tot
100 en de klok.
Op 2 juli start de techniekweek, heeft u thuis nog oude
apparaten die we uit elkaar mogen halen dan zouden we
die heel graag ontvangen!
Even een vooruitblik naar de techniekweek: we gaan op
donderdag 5 juli naar het Atlas theater om een kijkje te
nemen achter de schermen. Als
we weer terug zijn op school
krijgen de leerlingen 's middags
techniek les van 2 leraren van
het Drenthe College. Het belooft
een mooie dag te worden. We
gaan lopend naar het Atlas theater. Denkt u aan goed
schoeisel voor uw kind?
Blijf ons goed volgen op Klasbord de
komende tijd. Er zullen veel momenten
vastgelegd worden op foto's.
5/6 blauw Juf Melissa en juf Stefanie
De citotoetsen zijn weer achter de rug. Niet de leukste
periode van het schooljaar. Veel stil zijn en heel veel
toetsen. We hebben enorm ons best gedaan en dat is
gelukkig ook terug te zien aan onze
resultaten.
Na de toetsen zijn we begonnen met
het oefenen van de tafels. Dit is nog
best lastig, maar we gaan goed
vooruit. Ook zijn we gestart met het
thema “Geheimen” van taal staal. Dit is wel leuk. We lezen
veel geheimschrift en leren hoe
we zelf een geheimschrift
kunnen maken.
Zoals te zien is op klasbord
hebben we op dinsdag
techniek met juf stefanie. Dit
vinden wij erg leuk. We hebben
al veel dingen mogen bouwen en ontdekken. Volgende
week is de techniekweek. Hiervoor zoeken wij nog oude
apparaten die wij uit elkaar mogen halen. Als u nog
iets heeft wilt u dit dan meegegeven aan uw kind?
In de techniekweek gaan wij op bezoek bij het
atlastheater. Heel interessant. Hierover vertellen wij in de
volgende nieuwsbrief.
Helaas hebben we ook afscheid genomen van Niels. Niels
gaat naar een nieuwe school. We wensen hem daar heel
veel succes en we hopen hem nog eens te zien in de
toekomst.
Afgelopen week hebben wij genoten van een extra lang
weekend. Dit was heerlijk. We hadden prachtig weer en

hebben veel leuke dingen kunnen doen. Nu gaan we op
weg naar de zomervakantie waar we ons allemaal op
verheugen.
6 groen Juf Dionne
De toetsweken zijn weer achter de rug. Iedereen heeft
goed zijn of haar best gedaan! Op 12 juli zijn de
rapportgesprekken en daarin
zullen ook de toetsen worden
besproken. In de toetsweek is
ook Dyiannio bij ons in de klas
gekomen. Wij wensen jou een
fijne plek in onze groep!Na al het toetsen blijven we
natuurlijk nog wel wat dingen leren. Zo hebben we nog
weer geoefend met het klokkijken. Zowel analoog als
digitaal. Thuis is dit ook goed te oefenen door af en toe
eens te vragen hoe laat het is. Daarnaast zijn op internet
allerlei leuke spelletjes te vinden om dit te oefenen. Naast
het klokkijken werken we ook nog aan de tafels, plus- en
minsommen tot 100 en het positioneren van getallen t/m
1000.
Omdat we de laatste les uit ons taalboek hebben gemaakt,
zijn we tot aan de zomervakantie
nog aan het werk met het thema
‘op reis’. Er staan voornamelijk
woorden centraal die met op reis
gaan te maken hebben.
Voorbeelden daarvan zijn
luchthaven, bagage, paspoort en
bestemming. Door middel van spelletjes en andere
werkvormen leren we deze woorden kennen.
We hebben inmiddels met spelling ook geleerd wat een
verkleinwoord is. Daar komt –je, -tje of – pje achter het
grondwoord (boom = grondwoord, boompje =
verkleinwoord). Dit maakt ook dat de woorden die we
moeten schrijven steeds wat langer worden. Daarom is het
goed om het woord af en toe even te hakken, zodat we
geen letters vergeten. Daarnaast blijven we ook oefenen
met het klankgroepenwoord (bv bomen), omdat deze
woorden best lastig zijn om te schrijven. Je hoort een
lange klank, maar schrijft een korte klank. Ingewikkeld
hoor!
Volgende week hebben we techniekweek. De middagen
staan dan in het teken van techniek. Mocht er nog iemand
zijn die oude apparaten thuis heeft staan, neem ze dan
mee naar school, zodat we deze uit elkaar kunnen halen
om te zien hoe dat er uit ziet. Verder zullen we ook
proefjes gaan doen en dingen
gaan bouwen.
Zo langzamerhand komt de
vakantie steeds dichter bij. We
werken nog even door en dan
staan er in de laatste week voor de
vakantie nog leuke activiteiten op ons te wachten!
7/8 a groen Juf Sjanien en juf Irene
Jens en Christian zijn jarig geweest. Nog van harte
gefeliciteerd.
Juf Saroi is op donderdagmiddag met kleine groepjes met
techniek bezig geweest. Bouwen was het onderwerp.
Resultaten zijn te zien op klasbord.
Onze groep heeft tegen groep 7/8 b bunkertrefbal
gespeeld. Helaas hebben we
verloren.
Kevin heeft op het plein een
ongeluk gehad, waardoor hij zijn
arm heeft gebroken.
Gelukkig is het gips er alweer af en
gaat het goed.
De toetsen zijn geweest. De
meeste leerlingen zijn goed vooruit gegaan.
Met spelling zijn de groepjes wat anders ingedeeld, zodat
iedereen weer op het eigen niveau werkt.

We zijn bezig met de laatste weken. De schoolverlaters
verheugen zich op het kamp. De groep
7 leerlingen krijgen in de laatste
schoolweek allerlei leuke activiteiten.
Komende week staat in het teken van
techniek. M.n. in de middag gaan we
van allerlei proefjes doen, dingen
maken en komt er vrijdag iemand iets
vertellen over techniek.
Op naar de laatste weken tot aan de zomervakantie.
7/8 b groen Juf Brenda
Door ziekte is er geen info van de klas.
7/8 blauw Juf Margreet
In de maand juni zijn we de eerste twee
en halve week druk bezig geweest met
het maken van de Cito-toetsen.
Ondanks het warme weer hebben de kinderen de toetsen
naar eigen kunnen zo goed mogelijk gemaakt. Wat een
inzet: fantastisch!
's Morgens hadden we toetsen en 's middags deden we
een wat luchtig programma.
Daarna hebben we de gewone lessen weer opgepakt.
Dat was wel weer even wennen.
Door het mooie weer lijkt het bijna vakantie... en dan denk
je dat school bijna voorbij is. Veel kinderen verwachtten
dan ook dat 'gewoon werken' gaat stoppen.
Maar nee hoor.... want....
volgende week hebben we zelfs techniekweek!

-Iedereen mag voorwerpen meenemen naar school om te
slopen.
Je neemt zelf ook weer datgene wat overblijft mee naar
huis.
-Er komen mensen op school die ons iets laten zien van
techniek.
-We gaan zelf ook lessen techniek / technisch handelen
doen met elkaar.
Het wordt vast een hele leuke week.
De week daarna hebben we de laatste gewone
schoolweek.
Voor groep acht is dat de laatste week op Toermalijn met
gewone lessen.
De laatste schoolweek gaat groep acht op maandag,
dinsdag en woensdag op kamp en is groep zeven die
dagen gewoon op school.
Aansluitend aan de terugkomst van groep acht van het
kamp, is het afscheid van de schoolverlaters en hun
ouders onze school.
U krijgt daar als ouders binnenkort een uitnodiging voor.
Op donderdag en vrijdag is juf weer terug van kamp en
heeft groep zeven heeft nog gewoon school tot en met
vrijdagmorgen.
Het worden vast leuke, vrolijke weken met veel plezier.

