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01 Afsluiting Agora Operajaar
Vrijdag 22 juni hadden wij met alle 25 scholen van Agora een sfeervolle afsluiting
in Zaandam.
Vele complete gezinnen, kinderen met hun oma en opa of soms met hun
klasgenootje en de teamleden hebben deelgenomen aan de activiteiten en genoten
van de voorstellingen en de muziek. De organisatie was perfect en het was een
succesvolle dag!

MAANDINFO
JULI 2018

02 Kunstwerk Plastic Soep
Vanaf dinsdag 26 juni staat het kunstwerk van Toermalijn in de schoolgang aan de
Marktstraat ten toon. U en de kinderen kunnen het nog eens bewonderen. Het is
goed zichtbaar dat vele handen er veel werk van hebben gemaakt om dit kunstwerk,
dat oproept tot actie tegen zwerfafval, overmatig gebruik en verspilling van plastic
materialen, te realiseren.
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03 Musical Battle
Afgelopen schooljaar hebben verschillende kinderen meegedaan aan de basisschool
Musical Battle van Krea Varia. Er was een groep middenbouw en een groep
bovenbouw. Op 1 en 2 juni hebben de kinderen spetterende voorstellingen gegeven
in het Zaantheater. Er is met veel enthousiasme na schooltijd door de kinderen aan
deze voorstelling gewerkt.

04 Zebrapad actie groep 5/6
Op donderdag 7 juni hebben leerlingen uit groep 5a en 6b, in samenwerking met
Veilig Verkeer Nederland, een zebrapad actie gehouden. Tijdens deze actie hebben
de leerlingen mensen die stopten voor het zebrapad bedankt met een kleine attentie.
In de week voorafgaand aan de actie hebben alle kinderen van groep 5a en 5/6b een
les gehad over oversteken bij het zebrapad. Zij hebben hierbij geleerd hoe je op de
juiste manier moet oversteken over het zebrapad.

05 Doordraaidag woensdag 4 juli
IKC Toermalijn
Marktstraat 22
1521 DZ Wormerveer
T 075 2010118
E info@icb-toermalijn.nl
I www.icb-toermalijn.nl

Het einde van het schooljaar nadert, na de vakantie zullen de kinderen in een andere
groep starten. Om alvast kennis te maken met de nieuwe leerkracht en het lokaal
zullen we op woensdagochtend 4 juli de ‘doordraaidag’ organiseren. Gedurende een
uur op deze ochtend zijn alle kinderen dan in het lokaal bij de leerkracht(en) van
komend schooljaar. Onze nieuwe collega’s zullen ook aanwezig zijn. Groep 8 zal
deze ochtend een kennismaking hebben op het voortgezet onderwijs.
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06 Voorstelling peuterspelen
Op dinsdag 10 juli hebben de peuters een voorstelling in het theaterlokaal op de
Tulpstraat. Alle peuters zijn op deze dag van harte welkom van 10.45 uur tot 11.30.
De voorstelling gaat over boer Boris die een dagje naar de zee gaat. Een leuke
afsluiter van het jaar.

07 BSA schooljaar 2018-2019
Ook volgend schooljaar zullen wij weer een aanbod aan brede school activiteiten
verzorgen.
Hierbij al een vooruitblik:
Activiteit:
Groep
Activiteit:
Groep
:
:
3, 4
Kikker en zijn
1, 2
Rots en Water
vriendjes
6, 7, 8
Striptekenen
5, 6, 7,
Basketbal
8
1, 2
Bijzondere gezichten
3, 4, 5
Rots en Water
6, 7, 8
Koek versieren
1, 2, 3
High tea
3, 4, 5
Cupcakes Kerst
6, 7, 8
Cupcakes Sint
3, 4, 5
Keyboard
6, 7, 8
Blokfluit
6, 7, 8
Sportcarrousel
5, 6, 7,
Techniek is
8
gaaf!
1, 2, 3
Gitaarlessen
5, 6, 7
Kinderatelier
6, 7, 8
Judo
3, 4
Kookcafé
4, 5, 6
Vloggen
6, 7, 8
Tennis
4, 5, 6
Rots en Water;
8
Proefjesclub
overstap VO
5, 6, 7,
Kinderyoga
1, 2, 3
Bootcamp
8
3, 4, 5
Handboogschieten
4, 5, 6
Kinderatelier
5, 6, 7
EHBO voor kinderen
5, 6, 7,
Meidenclub
8
1, 2, 3
Kidsswing
Net als afgelopen schooljaar zal het aanbod verspreid worden over 3 blokken,
waarvan blok 1 tegen de herfstvakantie zal starten.
Vanaf de eerste schoolweek zal alles zichtbaar zijn op de website voor blok 1 en
verschijnt in de maandinfo of via Digiduif wanneer de inschrijving start.

Activiteiten
04 juli
Doordraaidag voor de groepen 1
t/m 7 groep 8 went op VO.
Bezoek aan de tandarts groep 4
05 juli
8.45-10.15 u Rondleiding en
informatieochtend voor nieuwe
ouders/ aanmelden kan bij Lydia
Sommeijer
6 juli
Excursie naar Darwinpark,
boerderijspeurtocht groepen 5 en
5/6
9 juli
Excursie naar Darwinpark,
boerderijspeurtocht groep 6
10 juli
Voorstelling Peuterspelen in het
theaterlokaal
11 juli
Verhuizing meubilair en
materialen groepen 4 en 7 (vanaf
12 juli groep 4 les op de
Marktstraat)
13 juli
Excursie Heemtuin groepen 3-4
Rapport uit
20 juli
Laatste schooldag en start
zomervakantie!

08 Afscheid groep 8
De groepen 8 zijn begonnen aan de laatste periode van de basisschool. De uitslag
van de Cito eindtoets is bekend en wij zijn ontzettend trots op hun prestaties. We
zijn nu volop aan de slag gegaan met de musical. De kinderen van groep 8 zullen
deze musical opvoeren op dinsdag 17 juli en woensdag 18 juli tijdens hun
afscheidsavond. De kinderen nemen op deze avond samen met hun ouders afscheid
van elkaar, het team van Toermalijn, de Ouderraad, MR en SAR.
Daarnaast zullen de andere kinderen van Toermalijn, oudere broers, zussen en/of
opa’s en oma’s van de groep 8 leerlingen overdag gelegenheid hebben om te musical
te bekijken. Verdere informatie hierover volgt nog.
We wensen groep 8 fijne herinneringen aan Toermalijn en heel veel succes op de
nieuwe school toe!

09 Personeel
Zoals in eerdere berichtgeving over de groepsbezetting komend schooljaar heeft
kunnen lezen zullen er een aantal personeelswisselingen plaatsvinden. De nieuwe
collega’s zijn al volop bezig met het inwerken en in de laatste schoolweek is er
gelegenheid tot afscheid nemen.

10 Pleinfeest 13 september 2018
Op donderdagmiddag 13 september vindt weer het jaarlijkse pleinfeest plaats om het
schooljaar feestelijk te openen. Dit keer is het thema: "Pirates of the
Caribbean". Via Digiduif volgt verdere informatie. Wij kijken alvast uit naar een
avontuurlijke en gezellige middag!

11 Afsluiting Schooljaar 2017-2018
Wij zijn het schooljaar gezamenlijk gestart met het pleinfeest en vrijdag 20 juli op
de laatste schooldag tussen 8.45 en 9.15 uur willen we het schooljaar ook weer
gezamenlijk met ouders, kinderen en teamleden het schooljaar afsluiten. We zien
elkaar weer even en zingen het schoollied. De leerlingen van groep 8 zullen de
opbrengst van de Jantje Beton actie bekend maken, waarvan de helft dan aan de
school als hun afscheidscadeau aangeboden wordt. Hiervan kan weer nieuw
buitenspel materiaal aangeschaft worden.

De volgende
maandinfo
verschijnt op
29 augustus
2018

12 Vakantiebieb
Als kinderen in de zomervakantie zes weken
niet lezen, lopen ze vaak – door gebrek aan
oefening – een achterstand op in hun
leesniveau. Lekker blijven (voor)lezen dus! Dit
kan heel goed met de Vakantiebieb-App.
Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus is de
Vakantiebieb weer open. De kans om tijdens de
vakantie op een iPad of tablet lekker te kunnen
lezen.
Nieuwsgierig geworden? U kunt de app alvast downloaden en op 1 juli kan uw kind
direct beginnen met lezen.
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
Als uw kind laat weten wat het favoriete boek uit de vakantiebieb is en waarom dat
zijn/haar favoriet is, maak uw kind ook nog kans op een iPad. Wie wil die nou niet
winnen!
Kinderen kunnen ook gebruik maken van de LuisterBieb-app, met meer dan 1300
luisterboeken. Het is heel lekker om i.p.v. te lezen een keer te luisteren naar een
boek. Leuk om te proberen.

13 Bedankt en wens
We willen iedereen bedanken voor het fijne schooljaar en de bijdrage die u op
verschillende manieren aan onze school en het onderwijs heeft geleverd. We wensen
u een fijne zomervakantie toe en hopen elkaar in september weer in goede
gezondheid te kunnen ontmoeten.

