vh

01 Uitslag CET
Op 16, 17 en 18 april hebben de kinderen van groep 8 de Centrale Eindtoets
gemaakt. De uitslag hiervan is bekend en deze hebben alle kinderen van groep 8
ontvangen. Veelal kwam de score overeen met het advies vanuit school en daardoor
was dit een goede inschatting. Alle kinderen hebben ook een brief ontvangen van de
middelbare school waar zij geplaatst zijn.
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02 Verkeersexamen groep 7
25 mei hebben de kinderen van groep 7 meegedaan aan het praktisch
verkeersexamen. Alle kinderen die mee deden hebben het gehaald. Van harte
gefeliciteerd!

03 Sportactiviteiten
28 en 29 mei heeft het schoolkorfbaltoernooi plaats gevonden. Het team van groep 4
is als tweede geëindigd in hun poule en het team van groep 5 als laatste.

04 Jantje Beton
U heeft vast tussen 16 tot en met 30 mei een Jantje Beton-lot gekocht van een van de
leerlingen van groep 8. De helft van de opbrengst hiervan gaat naar de stichting zelf
om projecten rond buitenspel en bewegen voor alle kinderen in Nederland te
organiseren. De andere helft van de opbrengst is een afscheidscadeau voor onze
school van de kinderen van groep 8. Vrijdagochtend 20 juli zullen zij de cheque op
het schoolplein overhandigen aan school.

05 BSA Schooljaar 2017-2018
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Het schooljaar loopt bijna ten einde, ook voor de Brede school activiteiten. Een
aantal activiteiten zijn op dit moment nog in volle gang.
Wij zijn blij te kunnen melden dat alle activiteiten dit jaar door zijn gegaan. Fijn dat
de kinderen enthousiast zijn en aan activiteiten hebben deelgenomen.
De activiteiten van dit schooljaar waren; Rots en Water, Kinderatelier, Gitaarlessen,
Preventie tegen pesten, Crazy Animals, Hip hop, High tea, Kookcafé, Kinderyoga,
Freerunning, Wie is de mol, Koek versieren, Cupcakes maken, Proefjesclub,
Klussen en techniek, Kidsswing, Chocolade aan de Zaan, Striptekenen, Games
maken, Bootcamp, en vloggen.
In de maandinfo van juli zullen we de activiteiten kenbaar maken voor het
schooljaar 2018-2019.
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06 Musical Battle in het Zaantheater
Twee groepen kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar zullen Toermalijn
vertegenwoordigen. Zij hebben het hele schooljaar met elkaar geoefend en voeren de
stukken op The Wiz en Dik Trom. De optredens zullen plaatsvinden op vrijdag 1 en
zaterdag 2 juni in het Zaantheater.

07 Veiligheidsbeleving
Jaarlijks vindt de leerling tevredenheidsmeting plaats via de vragenlijst van "scholen
op de kaart".
Tegelijkertijd hanteren wij gedurende het schooljaar een PDSA cyclus, waarbij naast
de leerkrachten, ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 jaarlijks leerlingenvragen
beantwoorden in het observatie systeem Zien!. Hiermee kunnen wij planmatig aan
de verbetering van het welbevinden, de groepsdynamiek en sociale vaardigheden
werken.
Wij zijn bijzonder trots op deze resultaten. De kinderen waarderen Toermalijn met
een hoog cijfer.
Uiteindelijk is het allerbelangrijkst dat kinderen zich veilig voelen en met plezier
naar school gaan zodat zij kunnen leren (en dat is meer dan alleen rekenen en taal).
Uit het onderzoek blijkt dat kinderen op alle vlakken heel tevreden zijn.
Voor het komende jaar willen wij nog meer de focus gaan leggen op omgaan met
diversiteit en democratie. Ook zijn wij van plan om een leerlingenraad van kinderen
uit de groepen 6 t/m 8 samen te stellen.

Activiteiten
01 + 02 juni
Musical Battle in het Zaantheater
04 + 05 juni
Schoolfotograaf: inschrijven kan
via Digiduif.
11 t/m 15 juni
Lekker fit groepen 3 t/m 8
18 juni
Excursie groep 7/8
Verzetsmuseum
19 juni
Excursie groep 8 Tropenmuseum
20 juni
Excursie groep 6A Muiderslot
22 juni
Grande finale operajaar Agora in
Zaandam 15.00-20.00 uur.
28 juni
Kinderen zijn vrij i.v.m.
studiedag van het team.
Peuterspelen is open.

08 Afsluiting operajaar 22 juni Zaandam
U heeft via Digiduif de Nieuwsbrief Opera aan de Zaan ontvangen. Ouders,
kinderen en team zijn van harte welkom tijdens de finale op De Burcht tussen 15.00
en 20.00 uur. Er zijn presentaties van alle Agora scholen, het volwassen operakoor
en optredens van kinderen met professionals in het Zaantheater zijn op de Burcht te
volgen op grote schermen.
Het Kunstwerk Plasticsoep van Toermalijn vordert goed en ziet er schitterend uit!
Vrijdag 22 juni is dit kunstwerk te bewonderen in de Oostzijderkerk en ’s avonds zal
de prijswinnende school in het Zaantheater bekend gemaakt worden.
Festiviteiten die u en uw kind niet moeten missen!!!

09 Onderwijsontwikkeling op Toermalijn
Dit schooljaar hebben wij voor het tweede schooljaar gebruik kunnen maken van
Muziekimpuls en middels coaching van een vakdocent bekwamen de leerkrachten

De volgende
maandinfo
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zich in het muziekonderwijs. In het nieuwe schooljaar zullen we dit nog verder
uitwerken.
Naast het verwerven van de fundamentele basiskennis, stimuleren wij
persoonsvorming en brede ontwikkeling. Het team verbreedt en verdiept hun kennis
d.m.v. teamscholing en ontwikkelt een toekomstgerichte onderwijsaanpak. De 21 ste
– eeuwse vaardigheden komen via het thematisch werken en wereldverkenning meer
nadrukkelijk tot uiting in het onderwijsaanbod.
Wij werken in een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid op alle niveaus,
waarbij kinderen en leerkrachten veel met elkaar overleggen en ook groepsdoorbroken met elkaar leren en werken. Leerkrachten en onderwijsassistenten geven
extra begeleiding aan groepjes kinderen uit de clusters 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 en kunnen
hierdoor beter inspelen op interesse en leerniveau van de kinderen uit de diverse
leerjaren. Deze inzet van extra personeel is mogelijk vanuit de gelden van het
Passend onderwijs en subsidies voor onderwijsstimulering.
Naast deze teamontwikkeling hebben diverse teamleden zich middels studie en
cursussen verder bekwaamd in toekomstgericht onderwijs, meer- en
hoogbegaafdenonderwijs, goed lezen en spellen, cultuur en expressie en het
begeleiden van nieuwe collega’s in de rol als mentor.

10 Werkdrukvermindering
Het team inclusief de directie heeft een plan opgesteld voor het inzetten van gelden
om de werkdrukvermindering te realiseren. Daarnaast zijn wij voortdurend bezig
met verbeteringen om effectief te kunnen werken aan een plezierige organisatie en
een goede kwaliteit van ons onderwijsaanbod. Het plan is door de
Medezeggenschapsraad goedgekeurd.
Momenteel zijn we hard bezig om alle beschikbare formatieplaatsen in te vullen
voor het nieuwe schooljaar. Een uitdaging in een tijd van personeelstekort!
Zodra alles op orde is kunnen wij de groepsverdeling en de bezetting van het
personeel publiceren.

11 Personeel
Vanaf 2 juli zal Daniëlle Versluis, leerkracht van groep 5/6b, met
zwangerschapsverlof gaan. Wij wensen Daniëlle een plezierig verlof toe.
Marijke Mollous en Natasha Mastenbroek zullen Daniëlle vervangen.

12 Nieuwbouw brochure
Binnenkort ontvangt u via Digiduif een brochure met het plan van het nieuwe
gebouw.

