
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
week 7, 15 februari  2019, nr. 253 

Nieuwe collega 

In de vorige nieuwsbrief konden we melden dat we twee nieuwe 
onderwijsassistenten hebben aangetrokken. Aangekondigd werd dat we met een 
derde onderwijsassistent in gesprek waren. Die gesprekken zijn nu afgerond. We zijn 
verheugd dat Richard Veringa na de voorjaarsvakantie voor een volledige weektaak 
bij ons als onderwijsassistent komt werken.   
Ook zijn we nog op zoek naar een leerkracht die ons kan komen versterken. De 
gedachte is dat die collega kan inspringen in groepen en een stukje van de 
noodzakelijke vervanging voor zijn of haar rekening nemen. Dit ook vanwege de 
bijna onmogelijkheid om nog vervangers te vinden. Er hebben zich twee kandidaten 
gemeld waarmee gesprekken zullen worden gevoerd. Van de stand van zaken zullen 
we u op de hoogte houden.   
De voorbereidingen voor een andere invulling van de woensdagochtend zijn nog in 
volle gang. We geven in de komende tijd eerst nog de prioriteit voor de 
ondersteuning in de groepen.  
 
Bezoek onderwijsinspectie 

De afgelopen week kregen we te horen dat het herstelonderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op Toermalijn ingepland is. 
Op dinsdag 19 maart a.s. komen twee onderwijsinspecteurs om het onderzoek uit te voeren. Uiteraard zullen we hun 
bevindingen met u delen zodra dat kan. 
 
Voorjaarsvakantie 

Vanuit team en directie wensen we alle kinderen en ouders/verzorgers een heel fijne voorjaarsvakantie toe.   
 
Trefwoord  

 Spreken (week 8 t/m 11) 

Inhoud: Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden het leven betekenis 
geven. 
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); Geen valse eed afleggen (Matteüs 5); Bidden (Matteüs 6); Ja zeggen en 
nee doen (Matteüs 21); Oordelen (Matteüs 25). 
 
 Oplossen (week 12 t/m 14) 

Inhoud: Over het oplossen van dilemma’s, problemen, ruzies en conflicten. Over het vinden van waarheid 
en gerechtigheid. 
Bijbel: Linkerwang en rechterwang (Matteüs 5); Overspelige vrouw (Johannes 8); Rijke jongeling (Matteüs 
19); Hoe vaak vergeven? (Matteüs 18); Vijf broden en twee vissen (Matteüs 14). 

 
Koffie inloop-uurtje 

U bent welkom op dinsdag 5 maart van 08.45 tot 09.45 uur. We zien u graag!  
 
Social Schools 

De leerlingen hebben de brief met de inlogcode van Social Schools, 
een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Wilt u deze inlogcode z.s.m. activeren? De leerkrachten 
informeren u via Social Schools over leuke weetjes uit de klas, soms met foto’s. Op die manier blijft u op de hoogte.  
De bedoeling is dat de nieuwsbrief gaat verdwijnen en wij alle info via Social Schools aan u door zullen geven. 
 

 
Hoe werkt het bij extreem slechte weersomstandigheden 

Met de winterperiode voor de deur is het goed om weer stil te staan bij hoe we op onze school omgaan met slechte 
weersomstandigheden: 

Voor de vervoerders geldt:  wanneer het KNMI om 06.00 uur weercode oranje of rood afgeeft, rijdt het 
leerlingvervoer niet. De vervoersmaatschappij stelt iedereen die gebruik maakt van het leerlingvervoer persoonlijk 

op de hoogte. 
Wanneer het leerlingvervoer niet rijdt, zal er op onze school geen les gegeven worden. 
Ouder(s)/verzorger(s) die hun kind(eren) zelf naar school brengen, brengen wij via hun mailadres dat bij de 
school bekend is en via de website op de hoogte, uiterlijk rond de klok van 07.00 uur. 

De school is altijd open op de dagen dat er als gevolg van slecht weer geen les gegeven wordt. Leerlingen die door bijzondere 
omstandigheden toch naar school komen, zullen opgevangen worden maar krijgen geen les. 
Advies aan alle ouder(s)/verzorger(s): 

Mochten de weersvoorspellingen aanleiding geven tot onzekerheid, dan kunt u zelf alvast checken op: www.knmi.nl > 
waarschuwingen. 
 
Gymkleding 

Regelmatig hebben kinderen geen gymkleding mee naar school. Denkt u er aan om op de dagen dat uw 
zoon/dochter gym heeft, gymkleren (incl. handdoek) mee te geven.  

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

Februari 

16  t/m 24 VOORJAARSVAKANTIE 

26  Luizencontrole 

 

 

 Maart 

05  Inloop koffie-uurtje 

06  OPP en rapportgesprekken, dag vrij  

08  Rapporten mee 

21  Studiemiddag team, 12.30 uur vrij 

 

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


 
Vooraankondiging Tevredenheidspeiling 

Om een goed beeld van de kwaliteit op de scholen te krijgen, hecht ons bestuur Stichting Primenius veel waarde aan het oordeel 
van de directe gebruikers, te weten: de ouders, de leerlingen en het personeel. Het bestuur heeft daarom besloten op al haar 
scholen een kwaliteitsonderzoek te willen houden. Dit onderzoek zal plaatsvinden door middel van een tevredenheidspeiling. Er 
wordt een drietal tevredenheidspeilingen afgenomen: voor ouders, voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 en voor het personeel.  
 
Uw zoon/dochter krijgt op maandag 25 februari 2019 een brief mee naar huis met daar in de inlogcode om deel te nemen aan de 
Oudertevredenheidspeiling. Het invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen.  
 
We hopen dat u de tijd neemt de vragenlijst in te vullen. Hoe hoger de respons, hoe groter de betrouwbaarheid van de uitslag 
van de peiling. Zo kunnen wij het juiste kwaliteitsbeleid voor onze scholen bepalen. 
 
6 maart, OPP gesprekken 

Op 6 maart zijn de OPP gesprekken. Uw zoon/dochter krijgt hiervoor de uitnodiging mee naar huis. Het is wettelijk verplicht dit 
document met u te bespreken en voor gezien te ondertekenen. De leerkracht heeft de tijd alvast aangegeven op de uitnodiging. 
 

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 524 kilo (dit schooljaar al 57 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 
- Reddingsbrigade Zuidoostdrenthe: Nieuw bij RBZOD survival en conditiezwemmen, www.rbzod.nl  
- GGD luizen:  https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-kind/hoofdluis.html 
- Bibliotheek Emmen: Woensdag 5 dec, CoderDojo. Leeftijd 8-14 jaar. Toegang gratis: www.bibliotheekemmen.nl   
 

 
1/2 wit Juf Amanda en juf Belinda 

We zijn begonnen met het thema 
ziekenhuis. Wat vinden de 
kinderen dit leuk. Er worden 
wonden verbonden, medicijnen 
geteld en verkocht,  woorden 
geschreven/gestempeld, drankjes 
gemaakt in het laboratorium, 
beterschapskaartjes 
geschreven/gestempeld en af en 
toe vindt er zelfs een operatie plaats. Natuurlijk wordt er 
ook geknutseld en gezongen. De klank van de week is de 
‘m’, op de tafel staan al heel wat spulletjes, melk, muisjes, 
Mickey Mouse, een masker, medicijnen enz. Het cijfer 
waar we deze week extra aandacht aan geven is het cijfer 
9. We kregen ook leuk nieuws van juf Robin, onze 
stagiaire van voor de kerstvakantie, zij is bevallen van een 

meisje ‘Linde”. Wij hopen dat juf Robin snel 
eens op school komt met de baby. Een 
aantal ouders heeft Social Schools al 
geactiveerd, super. Wie dat nog niet heeft 
gedaan verzoeken we dit alsnog te doen, 
want na de voorjaarsvakantie zullen we 

meer informatie en foto’s gaan delen via deze app. We 
wensen iedereen een hele fijne vakantieweek. 
 
3/4 wit Juf Woudy en juf Melissa  

De afgelopen weken hebben we Social Schools in gebruik 
genomen. In plaats van 
losse briefjes en een keer 
per maand informatie via 
de nieuwsbrief, zetten we 
nu regelmatig dingen op 
Social Schools. 
Zo kunnen we u als ouder(s)/ verzorger(s) beter en sneller 
van dingen op de hoogte stellen, en ook op de hoogte 
houden. Is het nog niet gelukt om Social Schools goed te 
gebruiken, dan kunt u vanzelfsprekend even naar school 
bellen voor een stukje uitleg. 
De afgelopen weken heeft u mee kunnen lezen en kunnen 
kijken waar we mee bezig zijn tijdens en rondom 
de lessen Vreedzame School.  
 
 

 
Op die manier hopen we u aanknopingspunten te geven 
om hier ook thuis over te praten. 
U heeft natuurlijk de foto's gezien van het spelen in de 
sneeuw en van de prachtige sneeuwpop die we met elkaar 
gemaakt hebben. We leerden van alles over de noord- en 
zuidpool, maakten hier een  woordveld over, hebben 

liedjes geleerd 
en 
knutselwerkjes 
gemaakt.  
In ons 
letterkastje 
staat elke keer 
weer een 
andere letter 
waar we 
woorden bij 
gaan 

bedenken.  Deze bladzijden 
gaan daarna weer in het letterboek van onze groep. Een 
boek dat we dus eigenlijk zelf aan het schrijven zijn, met  
allemaal woorden die we zelf bedenken. 
Via Social Schools heeft u ook een stukje van onze 
rekenlessen kunnen zien. Leerlingen die op allerlei 
manieren  druk bezig zijn met de bussommen, het begin 
van rekenen onder de 10 met de + en de -.  
Andere leerlingen die inmiddels al sommen maken met 
grotere getallen. We zijn op diverse niveaus bezig met 
geldrekenen en meten. 
Afgelopen week hebben we, met een schuin oog naar 
Valentijnsdag, gepraat en geknutseld over "liefde". Wie 
vind je lief? Waar denk je aan bij dat mooie woord "liefde". 

Wat zeg en doe je als je iemand lief 
vindt?  Is dat nou gek, of eigenlijk juist 
heel gewoon? 
We keken naar een uitzending van 
school- t.v. over Raaf die buikpijn had en 
het gevoel had dat er vlinders in zijn buik 
zaten. 

Ook had hij steeds rode wangen. Gelukkig bleek bij de 
dokter dat hij niet echt  ziek was, maar een heel gezonde 
ziekte had: Hij was verliefd. 
Komende week hebben we fijn een weekje vakantie. Het 
lijkt prachtig weer te worden,  dus er kan fijn worden buiten 

          

http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/
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gespeeld om weer energie op te doen voor de komende 
tijd. Veel plezier allemaal. 
 
4/5 wit Juf Janette 

Het toetsen is eindelijk klaar! Gelukkig was juf Mariët er de 
afgelopen twee weken alle dagen voor haar stage en kon 
ze de kinderen helpen met verschillende dingen. En nu 
zijn we weer lekker bezig 
met ons dagelijks werk. 
Met Nieuwsbegrip hebben 
we gelezen over 
Rembrandt en over de 
3D- printer. Wel raar dat 
we de 3D- printer in de 
toekomst steeds meer 
zullen zien en gebruiken. 
Met rekenen hebben we 
geoefend met het plaatsen van getallen op de getallenlijn, 
de – sommen door het tiental heen (16-9=) en we hebben 
geld bij elkaar opgeteld. Tijdens de taallessen hebben we 

gewerkt aan het doel: met elkaar 
praten, elkaar uit laten praten en 
afspraken maken. Dit oefenen we ook 
met de Vreedzame School, dus dat 
kwam mooi uit. Er zijn ook weer een 
aantal jarigen geweest (foto’s staan op 
Social Schools). Bedankt voor de 
traktatie en ik wens jullie een mooi, fijn 
jaar toe.  Juf Mariët heeft met alle 

kinderen een pinguïn gemaakt. Ze zijn erg leuk geworden. 
Nu is het tijd voor een weekje rust. Geniet van de 
vakantie! 
 
5/6 groen     Juf Karen en juf Romy   

Wat vliegt de tijd. Het nieuwe jaar lijkt nog maar net 
begonnen, maar de voorjaarsvakantie 
staat alweer voor de deur. 
Gelukkig hebben we de afgelopen weken 
nog echt kunnen genieten van winters 
weer. Er is heerlijk in de sneeuw gespeeld. 
U heeft de foto's natuurlijk al op social 
schools voorbij zien komen. 
We hebben ook getekend en geknutseld 

over winter en sneeuw.  
De cito-toetsen zijn weer achter de rug. Wat hebben de 
kinderen ontzettend hard gewerkt 
hieraan.  
Met taal zijn we begonnen aan het 
thema 'Lekker'. We hebben een 
keukentje en een restaurant in de 
klas, maar we leren ook dat lekker 
niet alleen met eten te maken 
heeft.  
Regelmatig doen we een 
energizer of een groepsvormend 
spelletje tussendoor. Staand in de 
kring met de handen vast een 
hoepel doorgeven bijvoorbeeld. Dat bleek nog best lastig 
en er moest goed samengewerkt worden.  
Nieuwtjes uit de klas of foto's van waar we mee bezig zijn 
ontvangt u nu via Social Schools. Als u zich nog niet heeft 
aangemeld, wilt u dat dan nog doen?  
 
5/6 blauw    Meester Lars 

Na een hele drukke periode van Cito-toetsen, hebben we 
bijna vakantie.  
Via deze weg willen we iedereen ook een fijne vakantie 
wensen. 
We hebben een nieuw (bekend) gezicht in de groep. Juf 
Danielle is in de groep gekomen om kinderen te helpen, 
ondersteunen en te begeleiden. Namens de hele groep: 
welkom. 

We hebben het over pesten gehad in 
de groep en iedereen heeft door 
middel van een vlinder het anti-pest 
contract getekend, want pesten is 
niet cool. 

Met taal zijn we bijna aan het einde gekomen van het 
thema Noodweer. Na de vakantie gaan we met een nieuw 
thema beginnen. 
Met spelling gaan we extra inzetten op woorden met –au- 
en –ou-, -ei- en –ij-. 
Met rekenen zijn we druk bezig met eraf en erbij sommen 
over het tiental en tot de 100. Ook de tafel van 4 wordt 
druk geoefend.  
 
6 groen     Juf Dévès en juf Maureen 

De Cito periode hebben we inmiddels afgerond, wat 
hebben we hard gewerkt de laatste weken... Met Taal 
werken we nog steeds aan het thema Eskimo’s; we leren 
woorden als: de nomaden, rondtrekken, de Inuit, de 
poolnacht, het Noordpoolgebied, het jachtgebied. Met 

rekenen zitten we allemaal op ons 
eigen niveau en werken we 
zelfstandig, bij de juf aan tafel, of 
achter de computer. Met spelling 
hebben we de laatste weken het 
“ch” versje van Sippe Simon 

geleerd. Ook breiden we onze langermaakregel uit met het 
eind –b rijtje (schub, eb, web, heb, krab, rib, schub, Rob) 
en hebben we het achtervoegsel –ig en –lijk geleerd. Het 
is leuk om te zien, dat de kinderen de regels ook in hun 
leesboeken herkennen. Dit helpt ondersteunend aan het 
lezen. Vorige week zijn we spontaan begonnen met het 
ontwerpen van onze eigen “Dikke 
Duimenkaart”. Op deze kaart 
mogen de kinderen aan het einde 
van een dag een sticker plakken, 
wanneer het een goede dag is 
geweest. Supertrots zijn we op 
onze eigen ontwerpen!! We 
wensen iedereen een fijne 
vakantie!!! 
 
7 groen    Juf Melissa en juf Marijke 

De afgelopen maand zijn wij erg druk geweest met de Cito 
toetsen. Deze hebben wij nu afgerond. De juffen zijn erg 
trots op ons en onze mooie resultaten. 
We zijn weer gestart met de normale lessen. Een aantal 

kinderen zijn mooi vooruit gegaan en 
zijn nu gestart in een nieuw ( moeilijker) 
boek. Ook zijn we gestart met een 
rekencircuit tijdens de rekenlessen. Dit 

betekent dat wij elke les rekenen in ons boek, op de 
computer en met een spel. Dit is erg leuk en lekker 
afwisselend.  
Ook zijn we gestart met duo lezen. We lezen elke dag 
samen met ons maatje in een boek. Dit mag op en voor 
ons lekker plekje in de klas.  
Ons nieuwe taal thema heet: Eskimo. Hierbij leren we veel 
nieuwe woorden, zoals INUKTITUT en INUIT. Wilt u weten 
wat het is? Kom ons dan maar vragen.  
Juf Marijke besteld leuke dingen voor ons. Zo hebben we 

vorige week zoutwaterautootjes laten rijden 
in de gymzaal. Dit was erg leuk en 
leerzaam. Op dit moment ligt er een grote 
enveloppe klaar met lessen over de Euro.  
Tijdens de geschiedenis lessen hebben we 
gewerkt over grachtenpanden. We 

kwamen erachter waarom deze daar staan en dat deze er 
nog steeds staan en nog steeds heel duur zijn. 
Nieuwtjes uit de klas of foto's van waar we mee bezig zijn 
ontvangt u nu via Social Schools. Als u zich nog niet heeft 
aangemeld, wilt u dat dan nog doen?  
 
We wensen iedereen een  

 



6/7 groen   Juf Dionne  

Dit keer een nieuwsbrief gemaakt door de kinderen.  
 
Rebeccah: In de pauze ga ik altijd trefballen. Ik vind 
rekenen ook leuk. Vooral de keersommen 
en de deelsommen.  
Nynke: Ik vond spelling erg moeilijk. En nu 
kan ik het. In rekenen ben ik heel goed. In 
de pauze praat ik graag met vriendinnen.  
Ruben: Ik vind rekenen heel leuk. Ik speel graag met de 
lego. Ik ben goed in spelling.  
Maik: Ik vind rekenen en spelling 
leuk. Buiten speel ik trefbal. Dat 
vind ik heel leuk.  
Thyrsa: Ik hou van katten. Ik 
speel graag met de kinderen uit 
mijn klas. Ik vind schrijven heel 
leuk.  
Jesse: In de pauzes speel ik met Bart, Thijs en Sem. Ik 
hou van grapjes maken. Ik vind schrijven leuk.  
Aron: Ik speel heel veel trefbal en soms 
voetbal. Ik hou er ook van om met de lego 
te spelen.  
Bryan: Ik vind het leuk om met Thyrsa in de 
pauze te praten. Een tijger is mijn 
lievelingsdier. Ik vind schrijven ook leuk.  
Sem: Ik vind buiten spelen heel leuk. Met 
Jesse grapjes maken is ook leuk.  
Damiën: Ik speel heel veel trefbal. Ik vind 
rekenen, spelling en schrijven wel leuk. Verkeer is saai.  
Milan: Ik ben nieuw in deze groep. Ik vind het leuk om met 
vrienden te praten. Ik trefbal soms. Ik vind het heel leuk 
om met de lego te spelen.  
 
Jessica, Justin en Ryan waren helaas afwezig.  
 
7/8 groen   Juf Ellen    

Na 6 weken in groep 7/8 groen beginnen we elkaar aardig 
te kennen. 
Na de toetsen zijn we hard aan het werk gegaan. Bij taal 
zijn we bezig met het thema geld. Deze week ging het 
vooral over hoe je 
met je geld omgaat. 
Woorden als budget, 
sparen en uitgeven 
kwamen aan de orde. 
Hoofdvraag was of je 
een geldheld bent of 
niet. Of je verstandig omgaat met je geld? Verder hebben 
we deze week zelf valentijnskaarten gemaakt. De kinderen 
waren hierbij enthousiast bezig. 
Groep 7/8 wenst iedereen een fijne vakantieweek 
 
7/8 blauw    Juf Margreet  

In onze groep hebben we twee nieuwe leerlingen mogen 
verwelkomen. 
Dat zijn Délano uit groep 6 blauw en Mike uit groep 7/8 
groen. Welkom in onze groep.   

 

 
 
We hopen dat jullie een leuke tijd met je nieuwe 
klasgenoten en jullie nieuwe leerkracht juf Margreet en 
stagiaire juf Tara tegemoet gaan. 
Voor Délano en Mike was het wel even wennen, zomaar 
midden in he schooljaar naar een andere groep, waar 
alles al op een bepaalde manier gaat. 
Maar gelukkig vinden ze het allebei leuke met hun nieuwe 
klasgenoten. 
De toets-weken zijn voorbij en het nieuwe werk wordt 
aangepast. 
Zo komen er met rekenen nieuwe werkgroepen. 

Fee en Jop zijn zelfs 
allebei nu in boek 
acht gaan werken. 
Knap hoor! 
En veel andere 
kinderen hebben ook 
een grote stap in hun 
ontwikkeling 

gemaakt. 
Jullie mogen allemaal trots zijn op jullie resultaten. 
Voor de schoolverlaters is dat natuurlijk helemaal 
geweldig!  
Met spelling werken we nu in twee niveaugroepen. 
We hebben nu een iets langere les, waardoor instructie en 
verwerking in dezelfde les gebeurt. 
Dat is even anders dan we gewend waren, maar we 
leuker. 
Met taal zijn we bezig met het thema 'Plankenkoorts'. 

Fee gaat zelfs een script schrijven voor 

een toneelstuk dat we met de hele groep 
gaan instuderen. 
Binnenkort gaan Yvar en Simon een 
gymles geven met free run activiteiten. 

En Lars geeft techniekles aan steeds weer andere 
klasgenoten. 
In de groep helpen we elkaar veel en leren we ook veel 
van elkaar. 
Iedereen heeft zijn eigen taken en voert die taken ook 
goed uit. 
Succes allemaal bij alles wat we doen op school. 
Maar eerst een heerlijke voorjaarsvakantie... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


