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01 Pasen
Iedereen bedankt voor het inleveren van de lekkere dingen voor de Paasmandjes.
De kinderen van groep 1-2B en groep 8A hebben deze op vrijdag 23 maart
weggebracht. De bewoners van d'Acht Staten waren erg blij met de feestelijk
gezongen liedjes en de mandjes. De collage in de gang aan de Marktstraat laat de
beelden zien.
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02 Plastic soep kunstwerk

4 Wennen in groep 3

Alle groepen zijn bezig met het schoolproject opera. In een aantal groepen staat de
opera ‘Hondenhartje’ centraal. In deze opera gaat het over het probleem rond
‘Plastic Soep’ in de oceanen. In alle groepen en ook tijdens de thema avond van de
ouderraad hebben Najia Hamida (coördinator TSO) en Donna Kloeze Voorzitter
Ouderraad) een presentatie gegeven over ‘Plastic soep’. Iedere groep en ouders
tijdens de ouderraadsbijeenkomst zijn hierna aan de slag gegaan om een ontwerp te
maken voor het Toermalijn Kunstwerk. Uit de aangeleverde ontwerpen wordt een
definitief ontwerp gekozen dat uitgewerkt zal worden. De stand van zaken rond het
kunstwerk zal regelmatig gepubliceerd worden. Als u meer wilt weten over plastic
soep kunt u de link aanklikken voor een filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=qX7EYLCc4rQ
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03 Afsluiting project ‘opera’
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Wat hebben we geleerd tijdens het operaproject?
In de week van 9 april zijn er in alle groepen afsluitende activiteiten en presentaties
op diverse tijden en locaties, waarbij ouders uitgenodigd zijn.
Groep 7 zal voor de bovenbouw, hun ouders, broertjes en zusjes voorstellingen
verzorgen met de door hen ingestudeerde opera “Turandot” in het theaterlokaal.

IKC Toermalijn
M arktstraat 22
1521 DZ Wormerveer
T 075 2010118
E info@icb-toermalijn.nl
I www.icb-toermalijn.nl

Groep
1/2 a

Datum + tijd
16 april 13.15u. – 13.45u.

1/2 b

16 april 14.15u. – 14.45u.

1/2 c

16 april 11.00u. – 11.30u.

3

16 april 08.30u. – 09.00u.

Wat
Opvoering opera “Help mijn
weg.”
Opvoering opera “Help mijn
weg.”
Opvoering opera “Help mijn
weg.”
Opvoering opera “Help mijn
weg.”

stem is
stem is
stem is
stem is

13 Personeel

4
5
5/6b
6
7
7/8 b
8a

10 april
12 april
12 april
12 april

14.15u.
08.30u.
14.15u.
14.15u.

– 15.15u.
– 09.30u.
– 15.00u.
– 15.15u.

13 april 12.00u. – 12.30u.
9 april 10.30u. - 12.00u.
13 april 10.00u. - 11.30u.
10 april 14.15u. - 15.15u.
10 april 14.15u. - 15.15u.

Kijkje in de klas + optreden, alles
over “Don Quichot.”
Inloop met thema “Hondenhartje.”
Een kijkje in de klas; alles over
“Hondenhartje!”
Presentatie kunstwerkjes
Opvoering opera “Turandot.”
Opera battle
Opera battle

04 Wennen in groep 3
Het schooljaar begint alweer op te schieten en de kinderen gaan zich langzaamaan
opmaken voor de overgang naar de volgende groep. Voor de kinderen van groep 2
die naar groep 3 gaan is dit altijd nog een grote overgang. Om deze kinderen daar
goed op voor te bereiden organiseren we een aantal wenochtenden voor deze
kinderen, zo raken ze bekend met de werkwijze, de inrichting van het lokaal en de
materialen van groep 3.

05 Schoolvoetbal
Op 9 april start het schoolvoetbal voor de groepen 7 en 8. Er doen van Toermalijn 2
teams mee.
De eerste wedstrijd van de meisjes is op 9 april om 17.10 uur(ouder coach: Vanessa
Vet)
En de eerste wedstrijd van de jongens is op 12 april om 17.20 uur(ouder coach:
Barry Bruijntjes)

06 Gratis schoolfruit project

02

Wij ontvangen tot en met de week van 16 april gratis schoolfruit. Het project, met
bewustwording van allerlei soorten groente en fruit als mogelijkheid voor
tussendoor, eindigt dan. Vanaf 23 april verwachten wij dat, de kinderen alle
schooldagen, van thuis weer fruit of groente meenemen als tussendoortje.

Activiteiten
02 april
2e paasdag (geen school of
peuterspelen)
04 april
Lentewandeling groep 1-2
05 april
Theoretisch verkeersexamen groep
7
09-13 april
Hele week alle groepen afsluiting
project ‘opera’
09 en 13 april
Groep 7 voert de opera ‘Turandot’
op
9 april
Start schoolvoetbal toernooi groep
7 en 8
10 april
Groep 7/8b + groep 8 gastles
‘vertel jij het maar’
16 – 19 april
Centrale eindtoets (CET) groep
8
19 april
8.45u – 10.15u rondleiding en
informatieochtend voor nieuwe
ouders. Aanmelden kan bij Lydia
Sommeijer
20 april
Groepen 1 t/m 8 ontbijt en
Koningsspelen
23 april
Ouder en leerkrachten koor 20.00u
tot 21.15u, Fluxus westzijde
Zaandam.
27 april
Koningsdag, alle kinderen vrij

07 Centrale eindtoets groep 8
Maandag 16, dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april vindt de Centrale Cito
Eindtoets voor groep 8 plaats. De toets wordt ‘s morgens afgenomen. Tijdens de
middag wordt voor een aangepast ontspannen programma gezorgd.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze dagen tandarts of doktersafspraken heeft.
Wij wensen de kinderen van groep 8 veel succes.

08 Koningsspelen 2018
Vrijdag 20 april worden de Koningsspelen ook op Toermalijn georganiseerd. Alle
kinderen van Peuterspelen tot en met groep 8 beleven een sportieve dag. Binnenkort
ontvangt u via Digiduif een bericht waarin staat hoe de dag er uit zal zien en wordt
er om uw hulp gevraagd om kinderen en/of activiteiten te begeleiden.
De dag start met het Koningsontbijt in de groep.
Wij hopen er samen met u een geslaagde en sportieve dag van te maken.

09 Techniekevent Petz
Op woensdag 25 april gaan de groepen 7 van 9.00 tot 11.00 uur naar Promotie Event
Techniek en wetenschap Zaanstad (www.petzaanstad.nl). Voor anderhalf uur gaan
de kinderen zichzelf onderdompelen in een doe-wereld vol techniek en wetenschap,
zodat zij kunnen ervaren hoe geweldig leuk en spannend techniek en wetenschap
zijn. Het vervoer wordt geregeld door de organisatie, met de bus worden de groepen
opgehaald en teruggebracht. De gymles zal deze dag voor deze groepen niet
doorgaan.

10 Kranslegging oorlogsmonument

03

Het thema Tweede Wereldoorlog, vrijheid en democratie wordt in groep 7
uitgebreid behandeld.
Ieder jaar heeft groep 7 de zorg, in het kader van 'Adopteer een Monument', voor het
leggen van een krans bij het monument aan de Provinciale weg. Middels het lezen
van een gedicht, een moment van stilte en het zingen van het “Wilhelmus” in bij zijn
van belangstellenden. De kranslegging is donderdag 26 april om 14.00u bij het
monument aan de provinciale wel. Alle belangstellenden zijn welkom om de
kranslegging bij te wonen.

28 april t/m 13 mei
Meivakantie (ook peuterspelen
gesloten)

De volgende
maandinfo
verschijnt op
1 mei 2018

11 Nieuwbouw
De laatste maanden is er veel gebeurd op het gebied van de uitwerking van het
ontwerp en de stedenbouwkundige inpassing. Het gebouw is qua duurzaamheid zeer
hoogwaardig ingestoken; we gaan voor een energieneutraal gebouw zonder
gasaansluiting. Op basis van het Voorlopig Ontwerp zijn tevens de
investeringskosten geraamd en procesafspraken gemaakt voor de vergunningsfase en
aanbesteding van het werk. Het projectteam zal de komende tijd het Voorlopig
Ontwerp met alle de bijbehorende zaken ter formele goedkeuring aanbieden aan de
gemeente.
Binnen het projectteam heeft een wijziging plaatsgevonden. Wibo Klitsie en Dorien
Visser hebben hun rol rol als projectleider van de gemeente overgedragen aan
Evelien de Bunje. Evelien is een ervaren projectleider die vanuit de gemeente
Zaanstad eerder werkte aan onderwijsprojecten van Agora.
MvG Sam Onder, contactpersoon Agora

12 Nieuwbouw 2
Het ontwerp begint vorm te krijgen. Met de uitgangspunten die vanuit de analyse
naar voren zijn gekomen, hebben we een schetsontwerp gemaakt. Een compact
gebouw met een centrale hal waar de kinderen in de toekomst kunnen optreden. Er
zijn straks verschillende plekken waar de kinderen les krijgen en ze klasgenoten
kunnen ontmoeten. Het gebouw bestaat uit twee lagen, de begane grond is groter dan
de verdieping. Zo ontstaat er een trapsgewijs gebouw, die aan de zijde van de
Ruijterkade lager is dan aan de zijde van het Noordeinde. Het volume is zo
gepositioneerd dat de lange zijde met de meeste onderwijsfuncties gericht is op de
Zaan. Grote kans dat de kinderen straks een boot voorbij zien varen vanuit school!
Nanine Carree, Carree Architecten
29-03-2018

04

Maquette

13 Personeel
Helaas verloopt het herstel van de botbreuk bij onze collega Kiek Valkering ( één
dag groep 5a en een dag ondersteuner) minder voortvarend dan gewenst. Donderdag
29 maart is zij geopereerd en moet twee weken totale rust houden, waarna enkele
weken van revalidatie. We wensen Kiek veel sterkte!
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