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Trefwoord  

Met het thema ‘Overwinnen’ van Trefwoord werken we in de 2 weken vanaf 8 
april naar Pasen toe.  
 
De lente overwint 
De lente overwint de kou, de doodse tijd van kale takken, zonder 
groen. Paaseieren, paastakken en paaslammetjes vertellen over deze 
overwinning. Pasen wordt niet toevallig gevierd op de eerste zondag 
na de eerste volle maan in de lente. Het is het seizoen waarin de zon 
aan kracht wint, de dagen lichter en langer worden en de aarde 
eindelijk opwarmt na de koude donkere winter. 
 
Pasen: feest van overwinning 

Pasen is voor christenen het feest van de overwinning. Jezus’ leven van 
goeddoen is niet kapot te krijgen. Zo’n leven wint het van de dood. 
 

Waar ben je bang voor? 
Met Pasen vieren we deze overwinning. Daarbij speelt ook angst een rol: angst voor de dood, maar dat kun je 
ook breder zien: angst voor alles wat kapotmaakt. Dat willen we het liefst kwijt: overwinnen.  
Ook al mag gezegd worden dat angst ook een positieve functie heeft: ze waarschuwt voor gevaar, toch zien 
we angst als iets negatief: angst voor de tandarts, angst voor het onbekende, voor de vreemdeling, voor de 
wolf in Nederland, angst om af te gaan in een groep.  
Met zulke voorbeelden onderzoeken de kinderen waar zij bang voor zijn. Moet je wel bang zijn? is dan de 
vraag. Misschien wel: als er echt gevaar dreigt. Misschien niet: je kunt er op vertrouwen dat het veilig is en dat 

er voor je gezorgd wordt. Daarbij past het verhaal van Jezus over de herder die zijn angst overwint uit zorg voor de schapen. 
Kinderen bedenken wat of wie hen over de angst heen kan helpen. 
 
Koffie inloop-uurtje 

U bent welkom op donderdag 4 april van 08.45 tot 09.45 uur. We zien u graag!  
 
Nieuwe onderwijsassistent 

In de vorige nieuwsbrief konden we melden dat we ook een derde onderwijsassistent hadden  aangetrokken. Inmiddels is een 
vierde onderwijsassistent gestart in de persoon van Janet Tabak.   
   
Twee nieuwe leerkrachten 

Ook konden we melden dat we met kandidaten in gesprek waren om ons als leerkrachten te 
komen versterken. Dat is inmiddels ook gelukt en per 15 april 2019 komt Brigitte de Wijk voor 
vier dagen per week. Zij is al bekend in de school als vervangster, vooral in groep 7/8 groen. 
Zij komt al eerder voor één tot drie dagen per week, afhankelijk van de verplichtingen die zij nog tot 15 april heeft.  
Ook komt na de meivakantie, dus per 6 mei 2019, Sandra Broeksema als nieuwe leerkracht voor drie dagen per week.   
We hadden hen beiden graag eerder zien komen, maar ze zitten met de opzegtermijn waaraan ze door hun huidige werkgever 
worden gehouden.  
 
Ziekte 

Juf Margreet van groep 7/8 blauw moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Het gaat goed met haar, maar ze moet nog 
minimaal tot het weekend in het ziekenhuis blijven. Daardoor zal zij in de week van 1 april nog niet weer aan het werk kunnen. 
Juf Ellen van groep 7/8 groen was geveld door een stevige griep. Ze heeft zich voor maandag 1 april weer beter gemeld. 
 
Vertrek en opvolging in groep 5/6 groen 

Juf Karen Verdonk kondigde aan dat zij besloten had om te stoppen met werken op onze school, omdat zij dat een te zware 
belasting vindt. We zijn toen we dat hoorden meteen op zoek gegaan naar een opvolger of een tijdelijke vervanger voor 
maandag tot en met woensdag in groep 5/6 groen. Die is nog niet gevonden. We zijn van plan om een van de nieuwe 
leerkrachten in te zetten als haar opvolger. Tot die tijd moeten we met vervanging werken. En zoals inmiddels ook bij u bekend 
is, zijn die niet of nauwelijks te vinden. Gevolg is dat we noodgedwongen en tegen onze zin zo nu en dan moeten kiezen om de 
groep te verdelen of dat de kinderen geen les hebben. We houden de ouders van de leerlingen via de mail op de hoogte.  
 
Bezoek onderwijsinspectie 

De afgelopen week, namelijk op dinsdag 19 maart, is de onderwijsinspectie op school geweest om een onderzoek te doen naar 
de kwaliteit van het onderwijs op Toermalijn. Mondeling samengevat zijn hun bevindingen dat er veel gebeurd is en dat er hard 
gewerkt is. Toch hebben ze nog de nodige kritiek op de kwaliteit. Het schriftelijk verslag van hun bevindingen komt over 3 tot 4 
weken en dat zullen we uiteraard met u delen. 
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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. 

 
Tevredenheidspeiling 

Uw zoon/dochter heeft op maandag 25 februari 2019 een brief mee naar huis gekregen 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. 
 
Koningsspelen groot feest 

Dit jaar zullen we de koningsspelen samen met De Aventurijn vieren op vrijdag 12 april. Voor de 
kinderen van Toermalijn is er een lunch deze middag. Wilt u uw kind een bord, vork, mes en lepeltje 
(voorzien van een naam) meegeven in een aparte plastic tas?  
 
Avondvierdaagse 
Van maandag 20 t/m 24 mei 2019 (m.u.v de woensdag) is de jaarlijkse Avondvierdaagse in Emmen.  

De kinderen van onze school kunnen hier aan meedoen, dit zal georganiseerd 
worden door de Activiteitenraad van SBO Toermalijn. Het is verplicht dat ieder kind 
een ouder/begeleider bij zich heeft. Verdere informatie hierover volgt.                           
Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot een van de leden van de 
Activiteitenraad: Wilma Wehkamp wgbults@gmail.com 

 
Ouderbijdrage 

De ouders die niet getekend hebben voor een automatische incasso voor de ouderbijdrage, hebben nu een 
rekening ontvangen voor de ouderbijdrage schooljaar 2018-2019. Dit geld wordt gebruikt voor o.a. activiteiten rond 
Sinterklaas, Kerst, Pasen èn voor de schoolreis. De schoolreizen zijn gepland in de maand mei. Zie de 
jaarkalender. Wij vragen u het bedrag voor eind maart over te maken of het geld mee te geven aan uw 
zoon/dochter.  
De ouderbijdrage kunt u ook automatisch in okt. of febr. van het schooljaar laten overmaken. Voor meer informatie hierover kunt 
u contact opnemen met de administratie, tel. 0591-658066. 

 
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 548 kilo (dit schooljaar al 81 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 
 

 
1/2 wit Juf Amanda en juf Belinda 

Een nieuw seizoen, een nieuw thema…..lente. De hoeken 
in de klas zijn weer gevuld met 
allerlei activiteiten waarin taal, 
rekenen en spel geoefend wordt, 
passend bij het thema lente. De 
klank ‘g’ staat centraal en de eerste 
spulletjes worden alweer 
meegenomen, gras, gum, geel, 
zelfs een ganzenei. Bij de cijfers 
hebben we extra aandacht voor de cijfers 6 en 9.  
We zijn blij dat we nu iedere dag extra handen in de klas 

hebben, op maandag en 
dinsdag is meester Richard 
(onderwijsassistent) er en op 
donderdag en vrijdag is juf 
Jamie (stagiaire) bij ons in de 
groep. 
Bijna alle ouders gebruiken nu 

de SocialSchools app, heel fijn. Informatie vanuit de groep 
zal steeds meer via deze app komen en uiteindelijk niet 
meer via de nieuwsbrief.  
 
 
 

 
3/4 wit Juf Woudy en juf Melissa  

Sinds een aantal weken zijn alle ouder(s)/verzorger(s) van 
onze groep aangemeld op Social Schools. Fijn! 

Met regelmaat zetten we nu de 
wetenswaardigheden van de 
groep, en van de leerlingen, op 
Social Schools, vaak voorzien 
van foto's.  
Zo kan iedereen, meerdere 
keren per week, volgen waar we 
mee bezig zijn, en dat is 

natuurlijk veel leuker dan eens per maand via de 
nieuwsbrief. 
Bovendien werkt het een stuk handiger, omdat we heel 
snel even iets door kunnen geven. 
Daarom  leest u deze keer ook geen maandverslag meer 
in de nieuwsbrief. 
 
4/5 wit Juf Janette 

Alle rapporten zijn meegegaan naar huis, alle fijne 
gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) zijn geweest. Nu 
zijn we weer bezig met allerlei nieuwe dingen. Zo hebben 
we met taal geleerd wat een denkgesprek is en hebben dit 
ook geoefend.  We denken eerst zelf na, vervolgens 
zeggen we wat we van iets vinden en luisteren naar een 
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ander (en wat zijn mening is). Ook het luisteren naar een 
ander was/is heel belangrijk. Je kijkt naar de ander, je 
neemt een luisterhouding aan en laat de ander uitpraten.  

 
Dit leren we ook in de Vreedzame School (en kwam nu 
mooi van pas). Het ging heel goed. De foto’s hiervan staan 
op Social Schools. Daarnaast hebben we opdrachten 
gemaakt voor een spel en spelen we dit spel ook echt. Met 
rekenen oefenen we de tafel van 5. We hebben steeds 
groepjes gemaakt met verschillende materialen. Nu gaan 
we het maken in het boek. Ons andere doel is het leren 
van de – sommen (16-9=) door het tiental heen. Daarvoor 
hebben we de verliefde harten en het splitsen nodig. Beide 

hebben we herhaald. Nu zijn we bezig om 
deze twee stappen op het wisbordje te 
zetten en de sommen uit te rekenen. Het 
plaatsen van de getallen op de getallenlijn 
gaat ook steeds beter en het springen 
vanaf een willekeurig getal met sprongen 
van 10 (3,13,23,33,43) is een makkie! We 

hebben het voorjaar in de klas gehaald. Iedereen mocht 
van een melkpak een klein tuintje maken. En……er begint 
al iets te groeien!  Milan K is jarig geweest. Nogmaals 
gefeliciteerd en bedankt voor de traktatie.  
  
5/6 groen    Juf Romy   

De lente is begonnen. De kinderen hebben fleurige 
bloemen geknutseld en staan te pronken op het bureau. 
Met de technieklessen ging het over 
water zuiveren en de kinderen deden 
proefjes. Zoals u op Social Schools 
kon zien, hebben we muffins 
gebakken. Het thema van Taal was 
“Lekker”. We hebben recepten 
geschreven: lekker vieze, lekker 
grappige en lekkere recepten. De 
natuurles ging over het geluid. De 
kinderen praatten met elkaar via 2 
plastic bekers die verbonden was met een draadje. Dat 
was raar zeg!  De geschiedenislessen gingen over het 
varen op zee om handel te drijven met andere landen. De 
kinderen vonden het wel heel lang dat een schip wel 3 jaar 
onderweg kon zijn. Dus een scheepsjongen van 12 jaar 
was 15 jaar toen hij weer terugkeerde naar huis. De OPP 
gesprekken zijn geweest en alle ouders zijn op gesprek 
geweest. Wat fijn dat we 
als leerkracht en ouders 
samen de zorg dragen 
over uw kind. Op de 
vrijdagmorgen komt klasse 
assistent meester Richard 
bij ons in de klas  zodat 
we de kinderen nog meer 
kunnen helpen waar het 
nodig is. Juf Karen heeft 
afscheid genomen van de 
groep. Zij heeft elders werk gekregen. We wensen haar 
veel succes en plezier. TIP: u kunt zich nog steeds 
aanmelden voor Social Schools. Voorheen hadden we 
Klasbord. U ziet dan waar uw kind mee bezig is. Ook 
zetten we als leerkrachten daar informatie op die 
belangrijk is en ook de school geeft informatie via Social 
Schools.   
 
5/6 blauw    Meester Lars 

We hebben in de klas met taal rond het thema “draaien”  
gewerkt. Daarbij hebben de kinderen zelf een uitvinding 

mogen maken. Nu nog op papier, maar het is de 
bedoeling dat ze hun uitvinding ook  
echt gaan maken. Ze mogen hiervoor 
spullen van huis meenemen. 
De kinderen hebben de tafel van 6  
mee naar huis gekregen. Hiermee zijn 
we in de klas ook erg druk mee bezig 
en over een paar dagen gaan we  
kijken of ze het beheersen.  
Met spelling zijn we met doe-woorden (werkwoorden) 
begonnen en met woorden die geschreven worden met –
au-, of –ou- en dat is best pittig.  
Sinds vorige week hebben we iets nieuws in  
de klas. Het “zonnetje van de week”. 
In de klas hangt een zonnetje van papier met  
de naam van een leerling erop. Iedereen moet 
daar iets leuks, positiefs of iets grappigs op  
schrijven voor het zonnetje. Deze krijgen ze dan  
vrijdags mee naar huis.  
 

6 groen     Juf Dévès en juf 
Maureen 

Vorige week zijn we weer naar de 
bibliobus geweest. We hebben 
boeken uitgezocht voor het lezen. 
De kinderen hebben boeken 
uitgezocht voor het zelfstandig 
lezen en samen hebben we 

boeken uitgezocht voor het duo lezen (lezen met z’n 
tweetjes). Hier zitten ook veel leuke informatieve boeken 
bij over het weer en over dieren. Leuk en leerzaam om te 
lezen. Met rekenen is de ene groep druk met sommen 
waar steeds tientallen erbij of eraf gaan. Bijvoorbeeld 35 + 
10 = Een andere groep is druk met erbij en eraf sommen 
tot 100. Bijvoorbeeld 83 – 25 = Met Spelling leren we nu 
woorden schrijven met meerdere categorieën, waarvan 1 
klankgroepenwoord (bijvoorbeeld spinnenweb, landing, 
vertragen). We zijn gestart met blok 3 van De Vreedzame 
school “We hebben oor voor elkaar”. We luisteren naar 
elkaar. Maar dat luisteren gaat alleen goed, als je 
sommige dingen ook goed weet te verwoorden/ uit te 
leggen. Deze week ronden we met taal het thema 
Eskimo’s af.  
 
7 groen    Juf Melissa en juf Marijke 

Bij ons is Nienke nieuw in de klas gekomen vanuit 7/8 
groen. We heten haar van harte welkom en we hopen, dat 
ze een fijne tijd 
heeft bij ons in 
de klas. In de klas 
zijn we met taal 
bezig geweest 
met de 

lidwoorden, zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijk 
naamwoorden en de werkwoorden. Dit zit er nu goed in. 
Met rekenen hebben we speciale lessen over geld gehad. 
Waar we veel geleerd hebben waar het geld vandaan 
komt, waar je aan kunt zien, of het echt geld of nep geld 
is. Met knutselen zijn we bezig geweest met 
carnavalswagens en stempelen van sponsen. De klas ziet 
er nu erg gezellig uit. 
 
6/7 groen   Juf Dionne  

Met taal zijn we gestart met een nieuw thema, namelijk het 
thema ziekenhuis. Hierbij leren we woorden als de chirurg, 
het bezoekuur en de receptie. Ook 
hebben een paar kinderen 
röntgenfoto’s en een foto van een 
echo meegenomen. Erg leuk en 
interessant!  
In verschillende groepen werken we 
met spelling aan het verkleinwoord, 
klankgroepenwoord, kilowoord en 
woorden waarin meerdere 
spellingscategorieën zitten. Daarbij 



denken we goed na over de regel voordat we het woord 
opschrijven, zodat we weten waar we op moeten letten. 
Ook gebruiken we de klankgroepenkaart om te kijken of 
we een dubbele medeklinker op moeten schrijven of dat 
we juist een lange klank horen maar een korte klank 
moeten opschrijven. Dat zijn best veel stapjes voordat we 
een woord opschrijven, maar het helpt wel om de woorden 
goed op te schrijven.  
Ook met rekenen zijn we met verschillende dingen bezig. 
Zo hebben we deze gewerkt met grammen en 
kilogrammen. We hebben ook het verschil gevoeld tussen 
een gram en een 
kilogram. We 
weten nu dat er 
1000 grammen in 
een kilo passen. 
Verder zijn we in 
verschillende 
groepen aan het 
werk met de 
verliefde harten en 
sommen tot 20, 
sommen tot 100 op de getallenlijn uitrekenen, tafels en 
deeltafels. We kwamen er ook achter dat het heel 
belangrijk is om de tafels goed te kennen, want deze heb 
je nodig bij de deeltafels. Daarom is het goed om 
regelmatig te oefenen. Dit kan ook prima thuis!  
Verder hebben we met geschiedenis de afgelopen periode 
gewerkt aan het thema lage landen. We hebben geleerd 
dat laagveen werd afgestoken en hier turf van werd 
gemaakt door het te laten drogen. Turf werd gebruikt als  
brandstof. Op de plekken waar het laagveen werd 
  

 
afgestoken ontstonden grote waterplassen. Als er storm 
kwam ontstonden daar regelmatig overstromingen die 
ervoor zorgden dat de oogst mislukte. In de komende 
lessen gaan we het hebben over manieren waarop 
mensen hun huizen en land beschermden tegen het 
water.  
De tekst van Nieuwsbegrip ging onlangs over de 
campagne van SIRE. De campagne heet #doeslief. We 
hebben het hier in de klas over gehad. Deze campagne 

past goed bij de afspraken in onze klas, want een van 
onze afspraken is: We zijn lief en aardig voor elkaar. In de 
klas merken we dat dat soms best lastig kan zijn, maar we 
vinden het allemaal prettig als een ander aardig tegen ons 
doet. Daar hebben we dus goed op gelet. Alle kinderen 
kregen en hart. En elke keer als er iets aardigs werd 
gezegd of iemand een opsteker kreeg, mocht er een hartje 
getekend worden op het hart. Alle harten zijn inmiddels al 
flink gevuld. Mooi, want het is altijd fijn om te horen dat je 
iets goed doet of goed kan.  
 

 
 
 
7/8 groen   Juf Ellen  
 

 
   
7/8 blauw   Juf Margreet  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


