vh

01 Sint Nicolaasfeest

MAANDINFO
DEDCEMBER
2018

Op 5 december vieren we het Sint Nicolaasfeest op Toermalijn. Om 8.45 uur heten
we Sinterklaas gezamenlijk welkom op het plein van de Marktstraat. U bent van
harte welkom! U wordt gevraagd om plaats te nemen op het plein ter hoogte van de
houtsnippers. Het bordes moet vrij blijven voor de Sint en zijn Pieten. Tijdens de
ontvangst zullen we Sint en Pieten toezingen met oude bekende liedjes in een nieuw
jasje. De teksten van deze liedjes zijn te vinden op de website van school.
Sint en de Pieten zullen vervolgens de groepen bezoeken en alle groepen houden
gezellige activiteiten met elkaar.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 maken een surprise. De surprise moet uiterlijk
op 4 december worden ingeleverd. Op dinsdag 4 december om 15.15 uur zijn alle
ouders uitgenodigd om de surprises in de klas te komen bewonderen.
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02 Kerstviering en afsluiting 2018
Donderdagochtend houden alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 hun gezamenlijke
kerstviering in de kerk met het thema "Kerst, we horen er allemaal bij" waarbij
verhalen, zingen en toneelactiviteiten uitgevoerd worden. Na afloop neemt uw kind
de liturgie mee naar huis om samen met u thuis te kunnen napraten en zingen. De
kinderen van groep 3 zullen in de week voor kerst bij Peuterspelen langs komen om
samen kerstliedjes te zingen.
‘s Middags zijn er in de groepen gezellige groepsactiviteiten en zullen de groepen
van de Tulpstraat locatie naar de Marktstraat locatie komen. Het is daarna ook de
bedoeling dat alle kinderen op de Marktstraat worden opgehaald om 15.15 uur.
Als om 15.15 uur de school uitgaat vangt u zelf of de BSO uw kind op en biedt de
ouderraad voor iedereen een hapje en een drankje aan op het plein. Kinderen van de
groepen 7, 8 en het team zullen kerstliederen zingen. Meezingen mag natuurlijk.
U bent er ook bij?

03 Tussen-opbrengst School Actie
IKC Toermalijn
Marktstraat 22
1521 DZ Wormerveer
T 075 2010118
E info@icb-toermalijn.nl
I www.icb-toermalijn.nl

Primaire levensbehoeften als een dak boven je hoofd, schoon drinkwater, hygiëne en
medicatie is op Sulawesi niet van zelfsprekend en de situatie is schrijnend. Door
onze School Actie dragen we een steentje bij. Onze kinderen leren zich inspannen
voor een ander en door de groei van de Actie- geldmeters kunnen ze eigen invloed
terugzien. De organisaties verbonden aan GIRO555 zijn goed georganiseerd, zodat
zij belemmeringen kunnen omzeilen en de hulp bieden waar het echt nodig is!
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Onze actie is gepubliceerd in de media, zodat de Wormerveerse bewoners kunnen
rekenen op uw kind met de vraag om een bijdrage. Ouders van Peuterspelen kunnen
direct een bijdrage doneren aan de kinderen van groep 7a en 8.
Inmiddels hebben wij € 450,= gepasseerd en er zijn nog 14 actie dagen te gaan!

04 Personeel
1.Uitnodiging afscheidsreceptie
Simon, directeur van De Piramide en Toermalijn gaat per 01-01-2019 met pensioen.
Wij nodigen u uit voor zijn afscheidsreceptie op vrijdag 14 december a.s. van 16.00u
tot 17.30u in De Piramide. Boschjesstraat 66, Koog aan de Zaan.
Namens de teams van De Piramide en Toermalijn,
Hennie Blonk en Lydia Sommeijer,
Adjunct directeuren.

2.De sollicitatieprocedure
De sollicitatieprocedure voor de opvolging van Simon is nog gaande. Wij zijn op
zoek naar een IKC directeur voor De Piramide en Toermalijn. Deze functie is belast
met de eindverantwoordelijkheid voor beide IKC’s en de zakelijke taken t.a.v. weten regelgeving, bedrijfsvoering en huisvesting. Wij houden u op de hoogte.
3.Groepsbezetting Nieuws!
Cluster groepen 1/2
Suzanne de Waal, groepsleerkracht van groep 1/2A zal vanaf de kerstvakantie haar
aanstelling uitbreiden en is iedere woensdag op Toermalijn aanwezig.
Naomi Onvlee is drie dagen aangesteld als onderwijsassistent op Toermalijn.
Cluster groepen 3 en 4
Na de kerstvakantie heeft Sanne Buwalda, groepsleerkracht van groep 4, op de
donderdag haar vrije dag en dan is Herman Boogaerdt in groep 4 aanwezig.
Cluster groepen 5 en 6
Danielle Versluis start na haar zwangerschapsverlof en werkt op de maandag t/m
woensdag in groep 6a. Donderdag en vrijdag zal Beau Scheffer groep 6a begeleiden.

Activiteiten
04 december
8.45 – 10.15 uur
Informatieochtend met rondleiding
voor nieuwe ouders. Graag
aanmelden bij Lydia Sommeijer
05 december
Sinterklaas op Toermalijn.
Iedereen is welkom om 8.30 uur
op het plein op de Marktstraat
(graag achter de linten) om samen
met de kinderen de Sint te
verwelkomen
06 december
Kinderen zijn vrij i.v.m. studiedag
van de leerkrachten. Peuterspelen
is open.
07 december
Rapport uit.
14 december
16.00 uur tot 17.30 uur
afscheidsreceptie Simon Fortuijn
(directeur) op de Piramide.
17 december
Afscheidsactiviteiten door de
kinderen voor Simon Fortuijn
20 december
Gezamenlijke kerstviering voor de
kinderen van groep 1 t/m 8.
15.15 – 15.30 uur voor alle ouders
en kinderen een hapje en drankje
op het plein aan de Marktstraat.
Groepen 7 en 8 en het team
zingen.
24 december t/m 04 januari
Kerstvakantie
07 januari
Eerste schooldag van 2019

Beau geeft vanaf 21 november op de woensdagen les in groep 5 ter vervanging van
Mieke Langejans.
Natasha Mastenbroek zal vanaf de kerstvakantie samen met Herman groep 6/7b
weer begeleiden.
Nancy Huijpen heeft per ingang van 1 december ontslag genomen en gaat het
onderwijs verlaten. Vrijdag 30 november is het haar laatste werkdag. De ouders van
deze groep hebben eerder bericht ontvangen. Natuurlijk vinden wij dit erg
teleurstellend, maar wij kunnen niet anders dan haar besluit te respecteren. Wij
bedanken Nancy voor haar inzet in de afgelopen periode.
Cluster groepen 7 en 8
Femke Schermer zal vanaf 28 januari tot de zomervakantie in groep 7a haar LIO
gaan uitvoeren. Dat betekent dat zij haar laatste fase van de IPABO ingaat en tijdens
haar stagedagen zelfstandig een groep met alle verantwoordelijkheden moet dragen.
Zoals bij alle nieuwe collega’s heeft zij een ervaren collega als mentor op
Toermalijn en dat is in deze situatie Linda Elings.
Wij hebben het zodanig kunnen organiseren dat gedurende de week meerdere
personeelsleden, leerkrachten en onderwijsassistenten, tegelijkertijd de groepen
binnen de clusters kunnen begeleiden. Dit komt ten goede aan een betere
werkverdeling en aandacht voor de kinderen.
De IB taken worden overgenomen door Fred Koster, een collega van ASPO, totdat
Mieke Langejans in april weer terugkomt van haar zwangerschapsverlof.

05 Leerlingenraad
Dit schooljaar is Toermalijn gestart met de leerlingenraad. In de leerlingenraad
zitten leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. De leerlingenraad denkt mee met de
leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen van andere
leerlingen. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. De
kinderen leren ook op deze wijze mede verantwoordelijkheid te dragen voor het
schoolklimaat. Democratisch omgaan met elkaar en rekening houden met diversiteit.

06 IKC Toermalijnlied
Een professionele componist, die ook veel met kinderen werkt, is een nieuw
schoollied aan het voorbereiden. Dit lied zal heel anders zijn dan het huidige
Toermalijnlied dat wij qua melodie en tekst ook wel erg gedateerd vinden. Het
nieuwe lied is bedoeld voor heel IKC Toermalijn met Peuterspelen, BSO, KDV en
school. Samen zij aan zij, spelend leren, kleurrijk en eigenwijs op avontuur door het
leven. De tekst en zinnen zijn kort, de melodie energiek. Een aantal kinderen hebben
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een promo beluisterd en hun mening gegeven. Wij hopen het nieuwe lied
binnenkort te ontvangen inclusief muziekondersteuning.
Een schoollied fris en nieuw! Verandering is voor sommigen wennen, anderen
vinden het fijn. Wij willen met z’n allen het nieuwe Toermalijnlied net zo omarmen
als het huidige lied uit de jaren ’90!

07 Kinderfysiotherapie
Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, Martine Boer, heeft dit jaar ruimte om een
aantal kinderen Motorische Remedial Teaching te geven op de donderdagmiddag.
De kinderen die hiervoor in aanmerking komen zijn gestart. Deze training is gericht
op het verbeteren van de grove motoriek.
Inmiddels hebben wij contact gezocht met een kinderfysiotherapeut om ook extra
begeleiding voor de fijne motoriek (schrijven/ typen/ construeren) aan te kunnen
bieden op school. De komende periode zal uitgezocht worden welke kinderen
hiervoor in aanmerking komen. De ouders van deze kinderen worden gevraagd dit
via de zorgverzekering te laten vergoeden.

08 Publicatieborden
In beide gebouwen hangen regelmatig berichten bij de hoofdingangen over
activiteiten voor kinderen die in de nabije omgeving worden georganiseerd op
gebied van cultuur, sport en natuur.

09 BSA blok 2
BSA Blok 2: Vanaf 3 december kunt u zich inschrijven voor blok 2 zoals u in de
maandinfo van november heeft kunnen lezen. Meer informatie vindt u op de website
van school. In blok 2 komen de volgende activiteiten aan bod:
Activiteit:
Groep:
Keyboard
6,7,8
Techniek is gaaf!
6,7,8
Blokfluit
3,4,5
Kinderatelier
1,2,3
Gitaar
5,6,7
High tea
3,4,5
Judo
3,4
Tennis
4,5,6
Succes met inschrijven en alvast veel plezier met het aanbod van blok 2.

