
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

week 28, 12 juli  2019, nr. 258 
 
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 
26 augustus.  
 
Wisseling leerkrachten en nieuwe verdeling in het schooljaar 2019-2020 

Er zijn enkele wisselingen doordat enkele leerkrachten aan het eind van het huidige schooljaar 
vertrekken en er na de zomervakantie nieuwe leerkrachten en een nieuwe onderwijsassistent 
komen.  
De leerkrachten die deze week afscheid nemen of al hebben genomen zijn: juf Ellen, juf Dévès, juf Melissa, juf Irene, juf 
Janette en juf Annemiek.  
Ook intern begeleider juf Dorien neemt afscheid. Zij gaat na haar zwangerschap beginnen als intern begeleider op twee 
andere scholen van Primenius. 
Tenslotte liep de tijdelijke aanstelling van onderwijsassistent meester Johan af en nam hij afscheid.  
Vrijdag 12 juli neemt, zoals u weet, vertrekkend directeur juf Liselotte afscheid. 
 
De plekken die de vertrekkende leerkrachten achterlaten worden ingevuld door leerkrachten die er al waren en enkele nieuwe 
leerkrachten. Zo komen voor twee van de drie te vormen groepen 7/8 komen nieuwe leerkrachten. 
Ten eerste meester Edwin die veel ervaring heeft in de midden- en bovenbouw en tot nu toe in Scheemda werkte. Ten tweede 
meester Hinry, die veel ervaring heeft in de bovenbouw en tot de zomervakantie op de St. Fransschool in Emmen werkt.  
 
Tenslotte komt juf Ester na de zomervakantie ons als onderwijsassistent versterken.   
Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen binnen de school. 
Zo wordt in overleg met het schoolbestuur een nieuwe observatiegroep 1/2 gevormd. Daarin zitten leerlingen die uit het 
Medisch Opvoedkundig Centrum komen. Voor die groep komt juf Ellen S. als nieuwe leerkracht. Zij werkte de afgelopen jaren 
op basisschool In de Manne in Veendam als leerkracht van de jongste kinderen. 
Verder wordt er in de eerste helft van het nieuwe schooljaar een zogenoemde tussenvoorziening gemaakt. Dat is een groep 
met leerlingen die om welke reden dan ook opvallen door hun gedrag en in de tussenvoorziening een leerkracht en een 
zorgondersteuner krijgen die hen begeleiden. Doel is om helder te krijgen wat de ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen 
en om te kijken waar die het beste georganiseerd kan worden. Leerlingen komen in de tussenvoorziening na overleg met de 
ouders.  
 
Veel groepen komen in een nieuw lokaal, zodat de leerjaren weer aansluiten.  
 
De verdeling van de groepen en de leerkrachten ziet er als volgt uit: 
 

Groep Lokaal  Leerkracht 1 Leerkracht 2 

1/2/observatie Nu nog lege kleuterlokaal Juf Ellen S  

1/2 Blijven in nu 1/2 Juf Amanda Juf Belinda 

3 4  Blijven in nu 3/4 Juf Woudy Juf Amanda 

4/5  Lokaal nu nog juf Janette Juf Sandra Juf Romy 

5/6  Lokaal nu nog meester Lars Juf Maureen Juf Marijke 

6/7 A Lokaal nu nog juf Sandra Meester Lars Juf Marijke 

6/7 B Lokaal nu nog juf Maureen Juf Dionne  

7/8 A Lokaal nu nog juf Marijke Meester Edwin  

Tussenvoorziening Lokaal nu nog juf Dionne Juf Margreet Zorg: vacature 

7/8 B Lokaal nu nog juf Margreet Meester Hinry  

7/8 C Lokaal nu nog juf Brigitte Juf Brigitte  

 
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. 
 
 
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 2019-2020 

Onderstaand vindt u het overzicht van de vakanties en vrije dagen. 
Helaas zijn nog niet alle studiedagen bekend. Deze worden z.s.m. gemeld via 
Social Schools. 
 

 

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

Augustus 
26  Start nieuwe schooljaar 2019-2020 
27  Luizencontrole 

 
 

September 
03  Inloop koffie-uurtje 
16  Kennismakingsgesprekken  

 

 

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


Studiedag team, vrij 03 oktober    2019 

Herfstvakantie  21  oktober  t/m  25  oktober  2019  

Sinterklaasmiddag, vanaf 12.30 uur vrij 05 december    2019 

Vrijdagmiddag, vanaf 12.30 uur vrij 20 december    2019 

Kerstvakantie 23 december t/m 03 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari 2020 

Leerlingen zijn vrij 04 maart    2020 

Donderdagmiddag, vanaf 12.30 uur vrij 09 april    2020 

Goede vrijdag/Paasmaandag vrij 10 april t/m 13 april 2020 

Meivakantie  27 april t/m 08  mei 2020 

Hemelvaart donderdag en vrijdag vrij 21  mei  t/m  22  mei  2020  

Studiedag team, vrij 27 mei    2020 

Pinkstermaandag, vrij 01 juni    2020 

Vrijdagmiddag, vanaf 12.30 uur vrij 03 juli    2020 

Zomervakantie 06 juli t/m 14 augustus 2020 

 
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. 
 
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 487 kilo (dit schooljaar al 128,50 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 
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