vh

01 Schooltijd: Op tijd binnen en beginnen!
De lessen beginnen ’s morgens om 8.30 uur en ’s middags om 13.15 uur.
Dat betekent dat alle kinderen ruim vóór deze begintijden klaar zitten in hun lokaal
en dat alle volwassenen vóór deze schooltijd het lokaal en het gebouw hebben
verlaten. Dan kunnen wij goed en effectief onderwijs bieden.
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02 Succesvol Pleinfeest
Op donderdag 13 september hebben we met de hele school het pleinfeest gevierd
met als doel elkaar te ontmoeten aan het begin van het schooljaar. Het was een
zonnige en gezellige middag met vele vrolijke ouders, kinderen en teamleden.
Kortom: het was succesvol! We bedanken iedereen voor de aanwezigheid en de vele
hulpouders bij deze feestelijke middag.
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03 Inspectie Primair Onderwijs
De inspectie beoordeelde 18 september het didactisch handelen van de leerkrachten,
de ambities en verbeteractiviteiten op dit onderdeel. De focus lag op taakgerichtheid,
betrokkenheid en feedback geven. Hierover ontvingen wij een positief oordeel.
Het bezoek valt binnen het vierjarige Kwaliteitsonderzoek en gezien de positieve
bevindingen blijft het reeds toegekende basisarrangement gehandhaafd.

04 Vredesviering
Dinsdag 25 september hebben we met alle kinderen van groep 1 t/m 8 de
Vredesdienst gevierd. Dit jaar was het thema gekoppeld aan de Kinderboekenweek
en het schoolproject: “Vriendschap: Kom er bij”. Met elkaar hebben we stil gestaan
bij vriendschappen, erbij horen, je eigen rol en de start in een nieuwe groep. Er is
gezongen, gedanst en verteld.
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05 Goed doel: Kinderpostzegels
Afgelopen week zijn de kinderen van groep 8 gestart met de verkoop van de
Kinderpostzegels. Met het kopen van Kinderpostzegels steunt u het goede doel. Dit
jaar met het overkoepelend thema: Een goed thuis voor ieder kind. U doet toch ook
mee? Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter

9

Voorlopig advies gesprek
groep 8

10 Veilig Verkeer
11 Muziekimpuls
12 Pensioen Simon Fortuijn

krijgen. Ze gaan langs de deuren om postzegels en andere leuke producten te
verkopen. Zo ook de kinderen van Toermalijn. U doet toch ook mee?

06 Afsluiting schoolproject
Deze weken werken we in alle groepen van Peuterspelen tot en met groep 8 aan het
schoolproject Kom erbij. In alle groepen zal een afsluiting van het project
plaatsvinden waarbij u als ouder van harte welkom bent. In onderstaand schema
vindt u de data en tijden van elke groep.
Peuterspelen
11 oktober 8.45 – 9.00 uur
Groepen 1-2
18 oktober 15.15-16.00 uur
Groep 3
18 oktober 15.00-16.00 uur
Groep 4
18 oktober 15.00-16.00 uur
Groep 5
18 oktober 14.45-15.15 uur
Groep 6A
18 oktober 14.45-15.15 uur
Groep 6B/7B
18 oktober 14.45-15.15 uur
Groep 7A
16 oktober 15.00-16.00 uur
Groep 8
16 oktober 15.00-16.00 uur

07 Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema “Kom erbij” .
Zoals u al eerder in deze maandinfo las sluit het schoolproject en de vredesviering
hierbij aan.
Met lezen leren kinderen veel! Concentreren, verplaatsen in een ander, fantaseren en
nadenken over hun eigen leven en hun rol in de maatschappij. Natuurlijk komt het
hun leestechniek, leesmotivatie en leesbegrip ten goede en dat is vooral ook
belangrijk voor hun schoolse vaardigheden voor nu en in de toekomst
Tip: In het Zaantheater worden er activiteiten georganiseerd tijdens de
Kinderboekenweek. Kijk voor meer informatie over leuke voorstellingen en andere
activiteiten op de website: https://zaantheater.nl/tickets/kinderboekenweekfeest2018-4-tm-10-jaar/

08 Ouderactiviteit
Zoals u op de informatieavond hebt kunnen horen organiseren we elke periode
tussen 2 vakanties een activiteit waarbij ouders welkom zijn in de klas. Komende
periode zal dat op een maandag en woensdag zijn. Let op de activiteiten zijn op deze

Activiteiten
02 oktober
Groep 7A en groep 8 op de fiets
naar de Film Fabriek film: Sing
Song
08 t/m 11 oktober
Groepen 5 t/m 8 afname NSCCT
(ouders hebben een brief
ontvangen)
09 oktober
8.45 – 10.15 uur
Informatieochtend met rondleiding
voor nieuwe ouders in het lokaal
naast de teamkamer. Aanmelden
kan bij Lydia Sommerijer
Groep 5,6 en 6/7 excursie naar de
Film Fabriek, film: Lucas en Abel
vleugelbroertjes
16 oktober
Voorstelling groepen 1-2 in de
Pelikaan in Krommenie : Spin en
Spook
17 oktober
Agora Open huis voor alle
scholen. Tussen 9.00 en 10.00 uur
staat Toermalijn open voor
belangstellenden.
15 t/m 19 oktober
Afsluiting Toermalijn project Kom
erbij, zie rooster
22 t/m 26 oktober
Herfstvakantie
2 november
Voorstelling bij Fluxus voor de
groepen 3 en 4 : Wat is er mis met
mijn vis?

dagen hetzelfde, u hoeft dus niet 2 keer aanwezig te zijn. Hieronder de data en tijden
per groep.
Groepen 1-2

1 oktober 8.30 - 9.00 uur
3 oktober 11.45-12.15 uur
Groep 3
15 en 17 oktober 8.30 uur
Groep 4
8 en 10 oktober 8.30 uur
Groep 5
15 en 17 oktober 8.30 uur
Groep 6A
Na de herfstvakantie
ingepland
Groep 6B/7B
15 en 17 oktober 8.30 uur
Groep 7A
1 en 10 oktober 8.35 uur
Groep 8
1 en 10 oktober 8.35 uur
Graag willen wij weten hoe u deze activiteit hebt ervaren en vragen wij u na afloop
om een reactie.

09 Voorlopig advies gesprekken groep 8
Van 8 oktober t/m 17 oktober zullen de voorlopig advies gesprekken van groep 8
plaats vinden. Dit is een gesprek tussen de ouders en de leerkracht, waarbij de
leerkracht van groep 8 aangeeft op welk niveau het kind naar verwachting kan
instromen bij het Voortgezet Onderwijs. Een spannende tijd voor de kinderen in
groep 8!

10 Veilig Verkeer
In het najaar wordt het ’s avonds al weer vroeg donker en is het ’s morgens als we
naar school gaan binnenkort ook nog donker. Daarom is het belangrijk dat we goed
zichtbaar zijn voor het verkeer om ons heen. Wij attenderen u erop om in deze
periode de verlichting van de fiets van uw kind nog eens extra te controleren, zodat
uw kind veilig deel kan nemen aan het verkeer.

11 Muziekimpuls
Deze maand starten de muzieklessen door de leerkrachten onder begeleiding van
meester Berend Halsema weer in het theaterlokaal op de locatie Tulpstraat. Door
goed zingen, luisteren en bewegen leren de kinderen over allerlei muziekaspecten.
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12 Pensioen Simon Fortuijn
In de bijlage vindt u de brief namens onze directeur, Simon Fortuijn. Hij neemt
binnenkort afscheid van Toermalijn.
.

