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Trefwoord
Week 40 en 41 (1 t/m 12 oktober): Pakken
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op hebt.
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot (1
Koningen 21).
Week 42 t/m 45 (15 oktober t/m 9 november): Verfraaien
Inhoud: Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het
is, over waardering van uiterlijk en over genieten van
schoonheid.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).
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Oktober
Inloop koffie-uurtje
t/m 28 HERFSTVAKANTIE
Schoolfotograaf
Luizencontrole

November
05 Info schoolverlaters
06 Inloop koffie-uurtje
11 Sint Maarten

Bezoek inspecteur
Op dinsdag 2 oktober bezoekt de inspectie van het onderwijs onze school voor een
kwaliteitsonderzoek. Dit keer zullen we bezocht worden door twee inspecteurs. Naast
een gesprek met de directeur, de intern begeleiders en de orthopedagoog over de
onderwijskwaliteit maken zij een analyse van schooldocumenten en hebben de inspecteurs een gesprek met enkele leerlingen
en leerkrachten.
Uiteraard laten wij u, via de nieuwsbrief weten, wat de inspectie van onze school vindt.
Inloop koffie-uurtje
Het koffie inloopuurtje is donderdag 4 oktober. U bent welkom van 08.45 tot 09.45 uur. We zien u graag!
Nieuwbouw
Er zijn ontwikkelingen gaande rond de nieuwbouw. Wij verwachten daarop in een komende nieuwsbrief terug te komen.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor dit schooljaar wordt binnenkort geïnd middels de automatische incasso. Heeft u geen machtiging
hiervoor afgegeven, dan ontvangt u z.s.m. een rekening.
Fotograaf
Maandag 29 oktober a.s. komt de schoolfotograaf foto’s nemen van de groepen en individueel. Denkt u
aan kleurige kleding?
Social Schools
Wij gaan dit schooljaar werken met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Hierdoor komt
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 oktober hier meer informatie over.
AR
De eerste activiteit van dit jaar is: HET VOGELVOERbakje voor € 3,50
Ieder huismusje, groenlinkje en ander buitenvogeltje doe je er een plezier mee. Bovendien is het in
de winter
belangrijk om de buitenvogels bij te voeren.
Wij hebben hiervoor een rijkelijk gevuld bakje weten samen te stellen zodat de vogels niks te kort
komen.
Het bakje is gevuld met 1 pindanetje, 1 zonnepitnetje, 2 mezenbollen en 40 gr. doppinda’s.
Het geld van deze actie wordt besteed aan verschillende activiteiten gedurende het jaar in school.
Ieder verkocht bakje levert € 1,25 op!!
De kinderen krijgen een intekenlijst mee die uiterlijk dinsdag 31 oktober, samen met het geld, weer terug op school dient te
zijn.
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 500,50 kilo (dit schooljaar al 33,5
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.

Algemeen
- Nieuws uit de natuur: de Buitendienst http://www.nieuwsuitdenatuur.nl/
- De Vreedzame school: www.devreedzameschool.nl
- Oktobermaand kindermaad in Drenthe: www.kindermaand.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

De eerste weken van het schooljaar zijn voorbij. We
hebben elkaar leren kennen
door middel van gesprekjes,
spelletjes enz. In onze klas
zitten tien kinderen, waarvan
vier meisjes en zes jongens.
Op donderdag en vrijdag is
juf Robin bij ons in de klas.
Zij loopt tot de kerstvakantie
stage bij ons.
Sinds afgelopen maandag werken we over de
herfst. We hebben een echte herfsthoek in de
klas, met een dierenhol, een tuin,
paddenstoelen enz. Ook maken we hier
heerlijke kastanjesoep. Vanmiddag zijn we
naar het bos geweest voor een herfstwandeling. We
hebben genoten van de mooie natuur.
We hebben gewerkt over de klanken b en d. Wat fijn
dat de kinderen zoveel spullen van huis meenemen,
die deze klank vooraan hebben. Vanaf maandag
werken we over de h. Er mogen dan spullen
meegenomen worden met de h vooraan.
3/4 wit Juf Woudy en juf Melissa
Het nieuwe schooljaar is inmiddels al weer een paar
weken oud.
Een paar weken pas? We zitten allemaal al weer zo in ons
ritme, dat het al weer veel langer lijkt.
Na de zomervakantie zijn we gestart met 12 kinderen. 6 in
groep 3, en 6 in groep 4. Sommige kinderen zaten
al langer bij ons op school. Quinn
en Luuk kwamen echt voor het
eerst op Toermalijn.
Wat mooi om te zien hoe snel zij
hun draai gevonden hebben.
Met veel ouder(s)/verzorger(s) is er
inmiddels een kennismakingsgesprek geweest. Fijn om
iedereen zo te spreken en van elkaar dingen te horen
rondom uw kind en onze leerling.
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de
groepsvorming. We deden kennismakingsactiviteiten
(spelletjes) om elkaar beter te leren kennen. We gebruiken
hierbij ook de lessen Trefwoord en Vreedzame School en
alles wat daaruit voorkomt.
We maken afspraken om zo met elkaar een
fijne groep te worden. Ook hebben we deze
week de taken verdeeld. Zo doen we allemaal
wat en zijn we ergens verantwoordelijk voor.
Groep 3 is druk be zig met het leren van de
eerste letters en woorden. Afgelopen week
hebben zij allemaal om de beurt een stukje voorgelezen
voor de groep. Knap hoor! En wat fijn dat de kinderen dan
ook zo trots zijn op elkaar, er werd flink geapplaudisseerd.
Groep 4 is bezig met medeklinkerclusters, woorden waarin
meerdere medeklinkers achter elkaar
staan. (fluit, fruit, korst, worst...)
Ook oefenen we samengestelde
woorden, "voet" en "bal" wordt
"voetbal".
Rekenen doen we niet alleen in ons
rekenboek, maar ook veel met

materialen. Er vallen heel veel kastanjes uit de boom, en
daar kunnen wij van allerlei rekenonderdelen mee
oefenen. Gelukkig hebben we fanatieke kastanje-zoekers
in de klas.
Afgelopen woensdag was een beetje een rare dag. Delano
werd 7 jaar en heeft dat met ons gevierd. Hij trakteerde
ons op prachtige dinosaurus-cupcakes. Het was ook direct
het afscheid van Delano. Hij gaat op een ander plekje
wonen, en gaat daarom ook naar een andere school. Het
was fijn dat hij bij ons in de groep zat, en wij zullen hem
zeker missen. Wij wensen Delano heel veel succes en
plezier in zijn nieuwe huis en op zijn
nieuwe school. Volgende week start de
Kinderboekenweek en zullen we
activiteiten doen die daar bij passen.
4/5 wit Juf Janette
En dan zitten
we alweer 4
weken in groep
4/5!! We
hebben elkaar
in deze weken
beter leren
kennen. Dat
hebben we
gedaan door
verschillende spelletjes met elkaar te spelen. We hebben
samen regels gemaakt en de taken verdeeld. Tijdens
verschillende opdrachten mochten we samenwerken om
elkaar nog beter te leren kennen en natuurlijk om elkaar te
helpen. Het leukste moment was dat we met 12 kinderen
op 3 tafels moesten gaan staan. Het is ons gelukt door
elkaar te helpen. Juf was heel trots (en wij ook hoor!) We
zijn in de eerste weken gestart met het thema: nieuw
schooljaar. We hebben woorden gezocht en met deze
woorden hebben we verschillende opdrachten uitgevoerd.
Zo hebben we de woorden uitgebeeld, geschreven, een
zin gemaakt en een
memoryspelletje
gespeeld. Aan het
eind van het thema
mochten we zelf
een klas maken. Dit
hebben we aan
elkaar
gepresenteerd. We
zijn nu bezig met
het thema: herfst.
Met rekenen
hebben we de getallenlijn geoefend. Waar hoort het getal
40? En waar hoort 23? Dat ging heel goed. Samen zijn we
gekomen tot het getal 100. Nu gaan we verder met het
oefenen van de sommen onder de 10, zonder rekenrekje.
Ook sommen tussen de 10 en 20 zijn we aan het oefenen.
Druk bezig dus………Rick was in de vakantie jarig en
heeft ons nog getrakteerd. Bedankt Rick. Corné krijgt 4
oktober er een jaartje bij. We wensen je alvast een fijne
verjaardag!
5/6 groen
Juf Annemiek en juf Romy
De school is weer begonnen. We zijn gestart met 11
kinderen in de groep. We verwelkomden 3 nieuwe
kinderen: D’Ventely, Joris en Kayleigh.
Samen hebben de kinderen bedacht welke afspraken zij
willen maken voor de klas om het tot een gezellige en
werkbare klas te maken. De kinderen hebben taakjes
bedacht.
De eerste weken waren de kennismakingsweken waarin
we veel spelletjes gedaan

hebben om elkaar beter te
leren kennen. Vorige week
zijn we gestart met
rekenen, taal, spelling,
lezen. Met Taal gaat het over
het thema “KLEDING” We
Techniek
hebben allerlei spelletjes
waarin de
Rekenen tot 100
kinderen de
betekenis van
nieuwe woorden
leren. Zo leren ze
bij dit thema 20
nieuwe
woorden. We
Zon en
hebben met de lessen van De
schaduw
Vreedzame School gesproken over
opstekers en afbrekers. De kinderen gaan
voor de opstekers want daar word je
Meten
blij van zei een van de kinderen.
We zijn nog in het bos geweest om
het Hunebed te bekijken die 5000
jaar geleden hier met de IJstijd is
gekomen.
We zijn al met zoveel dingen bezig
en de kinderen en wij hebben er
zin in!!
5/6 blauw Juf Stefanie en juf Hetty
Na een lange vakantie zijn wij weer begonnen met een
nieuw schooljaar. Er is één nieuw jongetje bij ons in de
klas: Rick. Délano, Stijn, Collin, Damian J, Mika, Donovan,
Kirsten, Micha, Chloé, Damian E,
Keano en Milan komen uit drie
andere klassen van vorig
schooljaar. De eerste weken
hebben wij vooral veel gewerkt
aan groepsvorming. Hierbij
hebben we elkaar leren kennen
via allerlei spelletjes en werkjes. Ook hebben we de regels
van onze groep gemaakt en zijn alle taken verdeeld.
Voor taal werken we de komende weken aan het thema
ziekenhuis. Ook tijdens knutselen en techniek werken wij
aan dit thema. Zo hebben de kinderen tijdens de
techniekles een eigen ziekenhuisbed ontworpen.
Dit jaar zijn we ook begonnen met het maken van een
Mindmap. De kinderen
krijgen hiervoor een tekst
die ze goed moeten
lezen. Daarna vatten ze
de tekst goed samen
door er een Mindmap
van te maken. Dit kunnen
ze al erg goed!
Voor rekenen werkt
iedereen op zijn eigen niveau. Dit jaar is het erg belangrijk
dat de kinderen de tafels goed gaan oefenen. Dit doen wij
op school, maar dat kan natuurlijk ook thuis. Op internet
zijn er veel sites waar de tafels goed mee geoefend
kunnen worden.
Daarnaast krijgen de kinderen dit jaar ook geschiedenis,
aardrijkskunde, natuur en verkeer.
Op de maandag en de woensdag hebben wij gym. Wil
iedereen er aan denken om op deze dagen de gymkleren
en handdoek mee te nemen?
We gaan er een mooi jaar van maken!
6 groen Juf Brenda (Marjanke) en juf Maureen
De eerste weken in groep 6 groen zijn snel gegaan. We
zijn al een beetje aan elkaar gewend. Naast alle creatieve
lessen en gymlessen genieten we af en toe ook nog lekker
buiten van het mooie
weer. Met spelling
herhalen hebben we de
hakwoorden,
luchtwoorden en

zingwoorden. Deze regels kennen
we nu al heel goed. Ook zijn we
druk met het oefenen van de
tafels en klokkijken. Voorlezen en
zelf lezen doen we veel met
boeken van Paul van Loon. Een
stoere schrijver die mooie, grappige en spannende boeken
schrijft.
7 groen Juf Melissa en juf Irene
Het schooljaar is weer begonnen. We zijn van start
gegaan met de gouden weken waarin we elkaar beter
hebben leren kennen. De kinderen uit onze groep kenden
elkaar al wel, omdat we vorig jaar bijna allemaal al bij
elkaar in de klas zaten bij
juf Dionne. Toch is het
leuk om eens te praten
over dingen die we leuk
vinden en meestal niet
besproken worden in de
klas. Samen hebben we nieuwe regels voor in de klas en
taken bedacht voor dit schooljaar.
Na de gouden weken zijn we begonnen met de lessen.
Nieuw voor ons is topografie en Engels. Ook hebben we
allemaal een agenda gekregen waar we belangrijke
afspraken in schrijven.
Voor taal zijn we begonnen in het thema “ziekenhuis”.
Eerst zijn begonnen met bedenken wat we al wisten over
dit thema. Daarna zijn we gestart met de lessen waarin we
leren welke mensen er werken in een ziekenhuis en wat
doen deze mensen? Daarnaast zijn er natuurlijk
verschillende ruimtes in een ziekenhuis en wat gebeurd
daar?
Voor rekenen hebben we tot aan de herfstvakantie wat
extra aandacht voor de tafels. Wat zijn het eigenlijk? Hoe
werkt het? waarom moeten we dit eigenlijk leren? Is het
handig als we deze heel snel kunnen opzeggen? Deze
vragen gaan we beantwoorden en we gaan natuurlijk flink
oefenen met de tafels tot 10.
Aan deurkozijn van onze deur
hangt nu een kasteelpoort. En in
de kast tegenover ons lokaal
staat een kasteel. Deze hebben
wij gemaakt voor het thema
“Ridders en kastelen”. Voor
geschiedenis zijn we in de
middeleeuwen beland. Over dit thema werken wij de
komende weken verder.
6/7 groen Juf Dionne
Een nieuw schooljaar, een nieuwe klas, voor velen een
nieuwe juf, voor een aantal ook niet. Wij zijn goed gestart.
In de eerste twee weken
(de Gouden Weken)
hebben we elkaar beter
leren kennen. We hebben
samen regels opgesteld en
zijn langzaamaan gestart
met werken. We gaan er
met elkaar een mooi jaar
van proberen te maken! Op
dit moment wordt er alweer hard gewerkt. Zo hebben we
het gehad over Prinsjesdag,
hierover konden we lezen in de
tekst van Nieuwsbegrip en ook
Trefwoord ging hierover. Omdat de
hoedjes op Prinsjesdag vaak in het
nieuws zijn vanwege hun gekke
vormen, hebben we zelf ook gekke
hoedjes gemaakt. Dit sluit mooi
aan bij het thema van Taal. We
werken namelijk aan het thema
gek. We hebben nieuwe woorden
geleerd die hiermee te maken
hebben en we hebben gekke zinnen of verhalen
geschreven en getypt op de computer. Met rekenen zijn

we gestart met tafels, plus- en minsommen en klokkijken
om alles weer wat op te frissen. Naar aanleiding van het
nieuws over de orkanen, hebben we met natuur antwoord
gezocht op de vraag wat het verschil is tussen en orkaan
en een tornado. We hebben het werkritme weer te pakken
en hopen dit jaar veel met elkaar en van elkaar te leren!
7/8 groen

Meester Jeffrey

Beterschap, meester!!
7/8 blauw Juf Margreet
Het nieuwe schooljaar is alweer een paar weken
gaande....
We hebben een leuke groep met 11 kinderen: 3 meisjes
en 8 jongens.
We moesten de eerste
weken een beetje wennen.
Sommige kinderen zaten
vorig schooljaar al in groep
7/8.
Lisa, Fabian, Jorwin en Peter
B. zijn erbij gekomen.
Welkom in onze groep!
Gelukkig is juf Tara, onze stagiaire, ook weer beter en
helpt ze ons mee. De eerste twee weken hebben we veel
spelletjes gespeeld. Die weken noemen we de Gouden
Weken. Ondertussen zijn we in die weken natuurlijk al met
ons werk begonnen.
Er zijn ook al kinderen jarig
geweest:
Peter W. op 6 september en Peter
B. op 17 september.
In de groep gaan we op een leuke
manier met elkaar om.
Onze belangrijkste afspraak is dat
we aardig zijn voor elkaar en leuk
met elkaar praten.
We vinden het allemaal fijn als
er rust in de groep is.
Dan kun je goed leren, werken en
spelen met elkaar.
We helpen elkaar zo veel mogelijk bij alles, want dat is
leuk om te doen!
Iedereen heeft al taken gekregen. Iedereen is
zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taak.
Hebben jullie daar thuis al over verteld?
Volgende week begint de Boekenweek.
Het thema wordt: Vriendschap. We gaan er iets moois van
maken! Tot de volgende keer.

