
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

week 29, 20 juli  2018, nr. 246 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Het team van Toermalijn wenst  
u een gezellige en zonnige vakantie toe en we zien de kinderen en u  graag terug op maandag 
3 september.  
 
Afscheid 

Woensdag hebben we afscheid genomen van de schoolverlaters. Helaas gaan we ook 
afscheid nemen van enkele teamleden. Juf Sjanien die ons dit jaar kwam versterken gaat in het 
nieuwe schooljaar op een andere school van onze stichting werken. We nemen afscheid van juf Terry, die ons fantastisch 
ondersteund heeft in de uitwerking van het verbeterplan. Ook nemen we afscheid van onze onderwijsassistenten juf Daniëlle, 
juf Saroj, juf Guillande en juf Mandy. Maar wie weet zien we elkaar nog eens terug. 
In het nieuwe schooljaar verwelkomen we ook weer nieuwe collega’s. Hierover leest u in de nieuwsbrief van september. 
 
Schoolgids 

De schoolgids 2018-2019 wordt aan het eind van het schooljaar op de website  
geplaatst. Wilt u deze graag op papier ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan de  
administratie van de school, tel. 658066. 
 
Jaarkalender 

In het nieuwe schooljaar ontvangt iedere leerling een jaarkalender. Bewaart u deze  
goed. Hierin staan de dagen waarop uw zoon/dochter vrij heeft en de activiteiten die 
gepland zijn. 
 
Vakantierooster schooljaar 2018-2019 

Onderstaand vindt u het overzicht van de vakanties en vrije dagen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
Groepen 

Deze week heeft uw kind een briefje mee naar huis gekregen waarin de groep voor volgend 
schooljaar wordt vermeld. Deze indeling is nog onder voorbehoud omdat er nog steeds nieuwe 
leerlingen worden aangemeld. Het spreekt voor zich dat we proberen om verschuivingen van 
kinderen zoveel mogelijk te voorkomen. We vragen uw begrip hiervoor. 
 
Schooltijden 

De schooldeuren gaan ’s morgens om 08.25 uur open. Leerkrachten zijn al wel eerder op school, maar dat is voor hen tijd om 
de dag voor te bereiden. 
Voor de rust van de leerlingen en voor een goede start van de dag, vragen we de ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 8, 
bij de ingang van de school afscheid te nemen van uw zoon/dochter. Voor een korte mededeling kunt u uiteraard even mee de 
school in komen. 
 
Fietsen 

Als kinderen zelf op de fiets naar school komen, kunnen ze deze stallen op de plek die de leerkracht hen aan het begin van 
het schooljaar daarvoor aan zal wijzen. De fietsenstalling, aan de zijkant van de school bij de onderbouw, is voor de fietsen 
van de leerkrachten. 
 

Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018 

Sinterklaasmiddag, vanaf 12.30 uur vrij 04 december    2018 

Vrijdagmiddag, vanaf 12.30 uur vrij 21 december    2018 

Kerstvakantie 22 december t/m 06 januari 2019 

Studiemiddag team, vanaf 12.30 uur vrij 14 februari    2019 

Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari 2019 

Leerlingen zijn vrij 06 maart    2019 

Studiemiddag team, vanaf 12.30 uur vrij 21  maart    2019 

Studiemiddag team, vanaf 12.30 uur vrij 11 april    2019 

Donderdagmiddag, vanaf 12.30 uur vrij 18 april    2019 

Goede  vrijdag/Pasen 19 april t/m 22 april   2019 

Aansluitend  23 april t/m 26 april 2019 

Meivakantie 27 april t/m 05 mei 2019 

Leerlingen zijn vrij 29 mei    2019 

Hemelvaart donderdag en vrijdag 30 mei t/m 31 mei 2019 

Pinkstermaandag 10 juni    2019 

Studiemiddag team, vanaf 12.30 uur vrij 13  juni    2019 

Lang weekend 21 juni t/m 24 juni 2019 

Studiemiddag team, vanaf 12.30 uur vrij 04 juli    2019 

Vrijdagmiddag, vanaf 12.30 uur vrij 12 juli    2019 

Zomervakantie   13 juli t/m 25 augustus 2019 

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

September 
03  Eerst schooldag schooljaar 2018-2019 

04  Luizencontrole 

06  Inloop koffie-uurtje 

17  Kennismakingsgesprekken  

 

 

http://www.toermalijn-sbo.nl/


 
Social Schools 

Wij gaan komend schooljaar werken met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Hierdoor 
komen Klasbord te vervallen. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er in de klas gebeurt, op een simpele, visueel 
aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. 
Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind beter ondersteunen in het 
leerproces, omdat u beter op de hoogte bent. 
U ontvangt in het nieuwe schooljaar hier meer informatie over.  
                                                                                          
Huisvesting 

En dan nu is -na zes jaar- de beslissing gevallen: we krijgen een nieuw gebouw. De locatie is op dit moment nog niet bekend. 
De bouwplannen uiteraard ook niet. Maar we zijn heel blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is. 
We houden u op de hoogte. 
 
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 467 kilo (dit schooljaar al 108,50 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 
- 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 

Alweer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. Wat is 
het jaar voorbij gevlogen. We zijn het schooljaar gestart 
met vijf kinderen, langzaam maar zeker zijn we uitgegroeid 
tot een groep met twaalf leerlingen. 
 
 
 
We hebben hard gewerkt, gespeeld, veel geleerd, 
gezongen, vaak gelachen, soms even gehuild en heel veel 
leuke dingen gedaan. Nu is het tijd om de klas op te 
ruimen, speelgoed en kasten schoon te maken en de 
werkjes mee naar huis te nemen, zodat we volgend 
schooljaar weer fris en opgeruimd kunnen beginnen. 
Sommige kinderen blijven in onze groep om hier volgend 
jaar weer verder te werken, anderen zijn toe aan het leren 
lezen, schrijven en rekenen. Zij zullen volgend schooljaar 
naar groep drie gaan, waar ze dat met juf Woudy en juf 
Melissa flink gaan oefenen. Maar eerst gaan we genieten 
van een welverdiende vakantie. Wij wensen iedereen een 
hele fijne vakantie!! 
 
3/4 wit Juf Woudy en juf Sjanien 
Hoera......vakantie.De afgelopen weken konden we, door 
het prachtige weer, al goed in vakantiestemming 
komen.Toch zijn we doorgegaan met nog heel veel doen 
en leren, om zo goed in ons schoolritme te blijven. Steeds 
meer werkboeken konden mee naar huis omdat we ze 
"uit" hebben.  
Zo zagen we goed hoe hard we 
gewerkt hebben en hoeveel we 
geleerd hebben. 
Dat bleek ook steeds tijdens de 
gesprekken die er vorige week 
met veel ouders/verzorgers 
waren. Elk kind is op eigen wijze, 
naar eigen mogelijkheden, gegroeid. 
Dat maakt ook dat de kinderen doorgaan naar de 

volgende groepen. Spannend, maar vooral heel leuk en 
passend bij het groter worden. 
Vorige week haalden een aantal kinderen van onze groep 
hun zwemdiploma. A, B en zelfs C-
diploma's. Allemaal top-prestaties, 
waar we met onze hele groep 
supertrots op zijn. Ook de kinderen die 
niet af mochten zwemmen hebben dit 
schooljaar hard gewerkt met de 
zwemles! 
Vorige week vierden we de juffen- en 
meesterdag op school. Het was een  gezellige middag.  
Gisteren hadden we spelletjesdag. We hebben er een 
feestje van gemaakt met leuke spelletjes en lekkere 
dingen. We namen gisteren ook afscheid van juf Saroj, die 

de afgelopen maanden regelmatig 
als onderwijsassistente in onze 
groep heeft geholpen.  
In de vakantie zijn Abygail en Rick 
allebei jarig. Wij wensen ze alvast 
een fijne verjaardag toe. 
Wij wensen iedereen een hele 
fijne vakantie toe. Tot september! 

 
4 wit / 5 groen  Juf Janette 

En dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 
het schooljaar! Wat gaat een jaar toch snel! 
We hebben samen veel meegemaakt. Zo zijn 
we begonnen met 13 leerlingen in de klas en 
hebben we afscheid moeten nemen van 
Dylan. In december kwam Keano bij ons en 
in januari kwamen ook Milan, Jorne en 
Fernando erbij. Helaas moesten we ook 
afscheid nemen van Danny. Nog niet zo lang 
geleden kwam D’Ventely erbij. We hebben 
aan elkaar moeten wennen en daar horen de 
leuke maar ook de minder leuke dingen bij. 
Er zijn conflicten geweest maar ook weer 
uitgesproken. We hebben heel hard gewerkt 
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wat niet altijd even makkelijk was. De lessen 
kregen een andere inhoud (dat vonden en 
vinden we wel heel leuk). We hebben samen 
gelachen maar ook gehuild. Al die 
veranderingen hebben ons wel tot een groep 
gemaakt en daar mag iedereen trots op zijn! 
Afgelopen maandag is Milan d.W. 
geopereerd. We wensen je veel beterschap 
Milan. Donovan heeft afgelopen woensdag 
zijn verjaardag gevierd. Alsnog gefeliciteerd! 
Fernando viert op 25 juli zijn verjaardag en 
op 24 augustus vieren Jarno en Lindsay hun 
verjaardag. Ik wens jullie allemaal een hele 
fijne dag toe! Bedankt voor het schooljaar en 
ik wens iedereen veel plezier volgend 
schooljaar! Fijne vakantie allemaal. 
 
5/6 groen   Juf Annemiek en juf Romy   

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar, 
wat is het snel gegaan en wat hebben we veel gedaan. 
Een korte terugblik: met elkaar hebben we lampionnen 
gemaakt en St. Maarten gevierd. Daarna in december 
natuurlijk het Sinterklaasfeest en het samenzijn met kerst. 
In januari waren er al de eerste toetsweken en daarna de 
voorjaarsvakantie.  In maart hebben we met elkaar Pasen 
gevierd en in April was het al weer tijd voor de 
koningsspelen, ook was er 
de inloopavond en konden 
de kinderen hun klas en hun 
werk laten zien. Na de 
meivakantie was het al weer 
tijd voor de tweede 
toetsweken. Daarna kwam 
de techniekweek, de 
kinderen hebben genoten 
van de proefjes en 
sloopmiddag. Vorige week is 
het tweede rapport meegegeven en dan is het nu al weer 
tijd om het schooljaar af te sluiten. 
We hebben er met elkaar een goed en mooi jaar van 
gemaakt! Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie! 
 
5/6 blauw   Juf Melissa en juf Stefanie 

 
 
 
6 groen   Juf Dionne 

De laatste nieuwsbrief dit schooljaar vanuit groep 6 groen. 
Wat hebben we een leuk jaar gehad en wat hebben we 
veel geleerd! Mooi om dit ook terug te horen van de 
kinderen.  
We hebben een erg leuke 
techniekweek gehad. Vooral de 
apparaten uit elkaar halen was 
heel erg geslaagd én verrassend 
wat er allemaal nog in zat! Ook 
het doen van proefjes met water 
was erg leuk! Zo hebben we een 
lavalamp gemaakt met water, olie en zout. We hebben 
een papieren bloem laten uitkomen en we hebben water 
en olie gemengd met afwasmiddel.  
We hebben ook een gezellig juffendag gehad. Bedankt 

nog voor de cadeautjes! Dat wordt heel 
erg gewaardeerd!  We hebben bingo 
gedaan, cakejes versierd, tosti gegeten 

en lekker gespeeld 
met meegebracht 
speelgoed. Al met al een geslaagde dag! 
Inmiddels zitten we alweer in de laatste schoolweek en is 
bekend wie naar welke klas gaat. Dat was een spannend 
moment!  

Verder hebben we maandag en dinsdag nog aan de 
laatste dingen gewerkt en opgeruimd. 
Woensdag was de ruilbeurs en 
hebben we de klas verder opgeruimd 
en schoongemaakt.  
 
Donderdag hebben  
we lekker gezwommen.  
En nu is het vrijdag en  
tijd voor een heerlijke, welverdiende, 
zonnige, ontspannen en relaxte 
vakantie. Wij wensen iedereen dan 
ook een hele fijne vakantie en tot 
maandag 3 september! 

 
7/8 a groen    Juf Sjanien en juf Irene 

Alweer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. 
We hebben een leuke techniekweek gehad met allerlei 
interessante en uitdagende activiteiten. We mochten 
dingen slopen, bouwen, hebben een bootje gemaakt die 
kon drijven, er is iemand geweest om die iets vertelde over 
zijn brommer. 
Foto's staan op Klasbord. 
 
 

    
 
De schoolverlaters mochten kennismaken op hun nieuwe 
school. 
Met de andere leerlingen hebben we er een gezellige dag 
van gemaakt. 
Roan was jarig. Nog van harte gefeliciteerd. Melissa en 
Larissa worden in de vakantie jarig. Alvast gefeliciteerd. 
Vrijdag 13 juli was de laatste normale schooldag met de 
klas. 
Alle schoolverlaters hebben hun spullen mee gekregen. 
Voor de leerlingen groep 7 was er op woensdag de 
ruilbeurs, donderdag zwemmen en vrijdag een halve dag. 
Leerlingen van groep 8 hebben een gezellig kamp gehad 
en hadden woensdagmiddag het echte afscheid.  
 

            
 
We wensen die leerlingen veel succes op het Voortgezet 
onderwijs. 
Iedereen fijne vakantie en voor de leerlingen groep 7: tot 
ziens in september. 
 
7/8 b groen    Juf Brenda 
 

    
 



    
 
 
7/8 blauw     Juf Margreet  

Dinsdagmorgen 8.35 uur: 
Op dit moment staan we klaar om met groep 8 op kamp te 
gaan.  
We hopen dat we een mooi kamp krijgen waar we nog 
lang van kunnen nagenieten. 
We gaan zwemmen in de 'van Ieberenplas'. 
We gaan een prachtig kampvuur houden. 
En we doen 's nachts natuurlijk geen oog dicht.... 

En we gaan nog naar 'Kamp Westerbork'. 
We maken veel plezier en woensdagmiddag zijn we om 
15.00 uur terug op school. 
Dan vieren we het afscheid van Toermalijn met 
de leerkrachten en onze ouders. 
We hopen dan op onze schoolloopbaan af te sluiten.  
Voor groep 7 duurt het dan nog twee dagen voor we 
zomervakantie krijgen. 
 
Maar vrijdagmiddag is het dan zover: een fijne vakantie 
allemaal!!!!! 

 

 

 

 

 

 


