
 

Mei 
29  Studiedag team, vrij 

30  t/m 31 Hemelvaartsdag + vrijdag, vrij 
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Trefwoord  

 Aanwakkeren (week 22 en 23) 
Inhoud: Over aarzelen en doorpakken, over lauw volk en enthousiasme, over 
bemoediging en inspiratie.  
Bijbel: Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2). 
 
Hemelvaart en Pinksteren 

In Trefwoord lezen we de bijbelverhalen over Hemelvaart en Pinksteren. Deze 
verhalen beschrijven een periode waarin de ‘leerlingen’ van Jezus op allerlei 
bijzondere manieren ervaren dat het lijkt alsof Jezus nog steeds onder hun is. 
Toch is hun grote inspirator en leraar niet echt meer onder hen aanwezig.  
Maar op de één of andere manier ervaren zij hoe Jezus de bezieling in hun 
aanwakkert. Jezus motiveert de leerlingen om door te gaan in ‘Zijn Geest’ en om 
werk te maken van ‘goed samenleven’: een samenleven waar geloof, hoop, 
liefde, vertrouwen en rechtvaardigheid de grondtonen zijn. 
 
 Onderscheiden (week 24 t/m 26) 
Inhoud: Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met verscheidenheid en jezelf blijven.  
 
Verschillen zijn boeiend 

Waar mensen zichzelf kunnen blijven, zien we ook de verschillen. Maar verschillen hoeven geen tegenstellingen te worden. 
Kinderen ontdekken in dit thema dat je kunt leren van elkaar, en verbinding kunt zoeken, zonder je eigenheid op te geven. Dat is 
uitdagend en boeiend.  
 
Groep 4/5 wit 

Juf Janette draait al weer regelmatig mee op school, maar kan nog geen les geven en moet dus naar verwachting ook de 
komende weken nog vervangen worden. We hebben dat op enkele uitzondering na kunnen oplossen. Maar op de vrijdag kan dat 
intern niet en dan zijn we afhankelijk van een invaller. En zoals bekend zijn invallers maar heel beperkt beschikbaar.  
Wij houden de ouders van de groep op de hoogte. 
  
Groep 7 groen 

Juf Marijke heeft zich ziek moeten melden als gevolg van lichamelijke klachten. Zij draait volgende week wel deels mee op 
school, maar mag nog geen les geven. Wij proberen voor haar op woensdag, donderdag en vrijdag vervanging te vinden. We 
houden ook de ouders van deze groep op de hoogte.  
  
Inspectiebezoek 

We hebben nog geen datum ontvangen voor het inspectiebezoek, dat voor juni is aangekondigd.  
 

Koken-techniek-handvaardigheid 

Leuk nieuws: Vanaf nu is er elke woensdag koken, techniek en handvaardigheid. De kinderen gaan in groepjes van 3 naar 1 van 
deze onderdelen. Op woensdag 8 mei zijn we hier voor het eerst mee gestart en wat was het een succes! De kinderen waren 
ontzettend enthousiast en hebben heel wat geleerd! 
Nieuwsgierig? Op sociaal schools staan de foto’s. 
 
Avondvierdaagse 

Het was geweldig! Wat hebben de kinderen het goed volgehouden. 
De medaille is zeer welverdiend! KANJERS! Activiteitenraad bedankt 
voor het organiseren, het was tip top voor elkaar!  
 
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 575 kilo (dit schooljaar al 108 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 
 

          

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

Juni 
04  Inloop koffie-uurtje 

10  Pinkstermaandag vrij  

13  Studiemiddag team, 12.30 uur vrij 

21  t/m 24 Lang weekend vrij  

25  Techniekweek vervalt 
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1/2 wit Juf Amanda en juf Belinda 

Via Social Schools kunt u de activiteiten van de groep 
volgen. Heeft u zich nog niet aangemeld neem dan 
contact op met de administratie voor de inloggegevens. 
 
3/4 wit Juf Woudy en juf Melissa  

Via Social Schools worden regelmatig de activiteiten van 
de groep geplaatst. Heeft u zich nog niet aangemeld neem 
dan contact op met de administratie voor de 
inloggegevens. 
 
 
 
 
 
 
 
4/5 wit Juf Janette 

Helaas is juf Janette ziek en is er geen info van de groep. 
  
5/6 groen    Juf Sandra 

Hallo ouder(s)/verzorger(s)&kinderen 
Allereerst wil ik de gelegenheid nemen mijzelf even voor te 
stellen. 
Mijn naam is Juf Sandra, en ik ben nu sinds begin mei 
werkzaam in groep 5-6 groen, mijn werkdagen zijn 
maandag t/m woensdag. 
We zijn nu al een paar weekjes met elkaar onderweg, en 
beginnen aan elkaar te wennen.  
Eerst zijn de kinderen nog fijn op schoolreis geweest, 
zoals ik heb begrepen was dit zeer geslaagd!  
Eenmaal weer op school, zijn we in eerste instantie vooral 
begonnen met het opbouwen van een relatie met elkaar, 
elkaar leren kennen, waaronder ook respect, 

duidelijkheid en normen en 
waarden een belangrijke rol 

spelen, hier komen we ook 
regelmatig op terug. Daarnaast 
wordt er gewerkt aan het 

scheppen van die band en waarbij je  jezelf en de ander 
veilig moet kunnen voelen en op elkaar durven te 
vertrouwen.  
Ook hebben we uiteraard wel lessen gemaakt, we zijn 
druk bezig geweest met het oefenen van de tafels, werken 
met geld en getallenlijnen en verhoudingstabellen 
gebruiken om makkelijker te rekenen. Allerlei materialen 
uit de kast mogen erbij gebruikt worden om het 
inzichtelijker te maken. 
Ook met taal zijn aan het stoeien 
geweest met allerlei woorden over 
het thema “ onderweg”. Wat 
betekent  het woord en hoe schrijf 
je dat ene woord nou eigenlijk, dit 
alles hebben we geoefend, de 
kinderen hebben dit aardig onder 
de knie inmiddels. 
Steeds meer probeer ik de lessen aantrekkelijker te 
maken door de kinderen er op een wat speelsere manier 
mee bezig te laten zijn, meer ontdekkend, spelend, door 

het te doen, en niet vanuit een boek of schrift. Meer door 
bijvoorbeeld een winkeltje terug te 
brengen in de klas, een leuke 
oefenwebsite te maken voor oefeningen 
op veel vakgebieden. Of spelletjes te 
maken waardoor ze meer spelend 
kunnen leren. Dus eigenlijk interesse 

proberen op te wekken, om het leren 
‘leuk’ te vinden. 
We gaan er samen nog een paar leuke, leerzame weken 

van proberen te maken! 
 
5/6 blauw    Meester Lars 

Met het schoolreisje nog vers in het geheugen, zijn we 
alweer druk begonnen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deze week zijn we begonnen met de Cito-toetsen. 
Spelling, woordenschat en rekenen hebben we gedaan. 
Volgende week gaan we begrijpend lezen doen en AVI-
lezen. 
Ook wij zijn gestart met koken, techniek en 
handvaardigheid. Elke week gaat een klein groepje 
hiermee aan de slag. Maar elke week blijft er ook een 
aantal leerlingen in de klas en die gaan werken aan 
emoties. Hoe ga je om met bijvoorbeeld boosheid of 
teleurstelling. 
Met rekenen zijn we bezig met klokkijken (hele/halve uren 
en kwartieren) en met de tafels. Want die hebben we weer 
nodig voor de deelsommen. 
We zijn ook begonnen met hoe de 
kinderen een woordenboek moeten 
gebruiken.  
Met geschiedenis hebben we het 
over ridders en kastelen. Best 
interessant en spannend. 
 
6 groen     Juf Dévès en juf Maureen 

Vanaf de meivakantie zijn we op de woensdagochtend 
gestart met Techniek, Koken en 
Handvaardigheid in een roulatiesysteem. 
Er blijven dan ook steeds 2 kinderen in de 
groep bij de juf. Er is dan extra tijd om 

even te oefenen met rekenen, spelling of 
lezen. De afgelopen 2 weken zijn we weer 
druk geweest met de Cito toetsen. Op de 
leestoetsen na, zijn we bijna klaar. In de 
laatste weken van het schooljaar oefenen 
we nog even wat extra met de tafels. We 
herhalen de tafels die we al geleerd 
hebben en proberen er ook nog een 
nieuwe tafel bij te leren. De dikke 

duimenkaarten gaan we afbouwen, zo naar het einde van 
het schooljaar toe. De kinderen kennen de regels en 
weten wat er van ze verwacht wordt.  We hebben nu nog 
een smileykaart gemaakt voor de laatste weken. Verder 
spelen we lekker buiten, knutselen en tekenen we over de 
zomer en doen actief mee met gym.   
 
7 groen    Juf Melissa en juf Marijke 

6  Mei zijn we op schoolreis 
geweest naar Slagharen. 
Het was heerlijk rustig, 
waardoor we gelijk in alle 
attracties konden stappen. 
De achtbaan de Goldrush 
was erg populair. We 
hebben genoten van onze 
patat. Het was een 
geslaagde dag. Verder zijn 
we de afgelopen weken 
bezig geweest met de CITO 
toetsen. We hebben erg 
hard gewerkt en we 
hebben mooie 
resultaten laten zien. 

De juffen zijn trots op ons. 
 
6/7 groen   Juf Dionne 

Dit keer een wat kortere nieuwsbrief. Op dit moment zijn 
we namelijk nog druk bezig met toetsen. Het 
gaat hierbij vooral om door- en terugtoetsen. Dat 
betekent dat wanneer juf met kinderen bezig is 
met toetsen, dat de overige kinderen stil moeten 
zijn en zelfstandig moeten werken.  



Dit lukt tot nu toe goed en iedereen doet goed zijn best! 
Ondertussen hebben we ook geoefend met het werken 
met een dag- of weektaak. Hier zullen we na de toetsen 
verder mee oefenen.  
De dag na de meivakantie zijn we op schoolreis geweest 
naar Slagharen. Het was een erg geslaagde dag en voor 
foto’s kun u op Social Schools kijken.  
Verder hebben we na de meivakantie aandacht besteed 

aan de Tweede 
Wereldoorlog. Het boek 
‘Groeten van Leo’ is 
voorgelezen. Dit boek is 
speciaal geschreven voor 
kinderen en geeft een 
beeld van het leven als 
Joodse jongen in de 
oorlog. Daarnaast hebben 
we ook een aantal 
afleveringen gezien van 13 
in de oorlog. Veel kinderen 
vonden het erg interessant 
en leerzaam.  
We zijn vorige week 
(weer) gestart met 
Classdojo. Hiermee kan 
iedereen punten verdienen 

door bijvoorbeeld lief te zijn voor elkaar, door goed te 
luisteren, door goed te werken of door elkaar te helpen. 
Iedereen spaart individueel punten en per 25 punten mag 
het ‘poppetje’ verandert worden. Naast de individuele 
punten komen alle punten ook in de klassenpot. Per 100 
verdiende punten kiezen we samen een leuke activiteit uit 
die we doen. Hierbij kunt u Social Schools in de gaten 
houden, want hierop zal de activiteit vanaf nu ook worden 
gemeld. 
Voor nu eerst een paar vrije dagen. Geniet er allemaal van 
en tot maandag 3 juni! 
 
7/8 groen   Juf Brigitte  

Iedere vrijdag houd ik u op de hoogte van de week die 
geweest is op Social Schools. Hebt u nog geen inlog? 
Geef het even door en wij zorgen ervoor dat u er één 
krijgt. 
 
 

7/8 blauw   Juf Margreet  

Op maandagmiddag hebben alle leerlingen van groep acht 
het verkeersexamen gemaakt. 
En... gefeliciteerd allemaal!!!  
Wat fijn dat jullie allemaal  
geslaagd zijn. 
Wat fijn dat iedereen volgend  
jaar veilig op de fiets naar het  
VO kan gaan. 
Verder hebben we de laatste  
weken veel tijd besteed aan  
de Cito-toetsen. 
Die hebben we goed gemaakt. 
En we zijn druk met de voorbereidingen van het 
schoolkamp voor groep acht bezig. 
Denken jullie aan het inleveren van jullie briefjes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


