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Move Mates 

Er gaat binnenkort een nieuw project van start. Groep 8 gaat 

deelnemen aan Move Mates, een project van SportSupport. 

Kinderen kunnen ervoor kiezen een opleiding tot speelplein-

coach te volgen. Binnen een aantal lessen worden zij opgeleid 

om in drietallen in de pauze spellen te organiseren en te leiden 

op het schoolplein. Conflicten worden minder, er ontstaat 

nieuwe interactie tussen verschillende klassen, er is minder ver-

veling en de speelpleincoaches zelf krijgen meer zelfvertrou-

wen. Alle klassen profiteren dus van dit project.  

Een buurtsportcoach van SportSupport verzorgt de opleiding. 

De kinderen uit groep 8 die aangeven deel te willen nemen, 

leren spelactiviteiten op te zetten, leerlingen te betrekken, uit-

leg te geven voor een groep en te handelen bij conflictsituaties. 

De speelpleincoaches zijn herkenbaar aan de speelplein-

coach-hesjes die zij dragen. Zij leiden in kleine groepjes activi-

teiten en vormen het aanspreekpunt voor leerlingen die daar-

aan deel willen nemen.  

 

Meer informatie over het project staat op www.movemates.nl 

of is op te vragen bij de groepsleerkracht. 

 

Startgesprekken 

Volgende week worden er in alle groepen startgesprekken ge-

voerd. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 worden gevraagd bij 

het gesprek aanwezig te zijn. 

 

Ontwikkelingen op de Toermalijn 

Afgelopen schooljaar hebben we een aantal schoolontwikke-

lingen ingezet waar we natuurlijk erg trots op zijn: 

- 2e en laatste invoeringsjaar VierKeerWijzer 

- Implementatie van De Vreedzame School (hernieuwde uit-

gave) 

- Uitdiepen van het leerlingvolgsysteem van het Digikeuzebord 

bij de kleuters 

- Project “Meer muziek in de klas”;   

- Aanschaffen nieuwe leesmethode groep 3 

- vernieuwen schoolplein 

- implementatie schoolapp 

- digitalisering rekenonderwijs 

- sociale veiligheid in kaart brengen 

 

Komend schooljaar zullen wij ons o.a. richten op de volgende 

ontwikkelingen: 

- We nemen het leesonderwijs onder de loep. Hieronder valt ook 

het vakgebied begrijpend lezen. Wat gaat goed en kunnen we 

nog meer uitbreiden om zo tot nog beter leesonderwijs te ko-

men. 

- Vervolg gebruik digibord bij de kleuters. 

- De website wordt vernieuwd. De site zal ingericht worden voor 

nieuwe ouders. De schoolapp is voor de ouders die een kind op 

de Toermalijn hebben. 

- Implementatie nieuwe leesmethode Veilig Leren Lezen Kim 

versie groep 3. 

- Implementatie ‘Natuur anders’. Naast de vakgebieden ge-

schiedenis en aardrijkskunde zullen we binnen de lessen van 

VierKeerWijzer ook ‘Natuur’ aan bod laten komen. Hierbij zullen 

we tevens inzetten op de natuurtuinen. 

- We zullen het aanbod m.b.t. Techniekonderwijs in kaart bren-

gen. Wat doen wij al? Hoe kunnen wij dit onderdeel meer laten 

leven?  

- Project meer muziek in de klas voortzetten. 

- voortzetten digitalisering rekenonderwijs, implementatie WIG 

(wereld in getallen) methode nieuwe versie 

-… 

  

Heeft u vragen over bovenstaande punten dan horen wij het 

graag. 

 

Medisch protocol 

Binnen het bestuur Atlant werken wij met een medisch protocol. 

In dit protocol wordt beschreven hoe de Atlantscholen moeten 

handelen bij het omgaan met medische situaties. Bent u geïn-

teresseerd in dit plan, dan kunt het bij directie of IB-er inlezen. 

  

Binnenkort zullen wij u vragen via de schoolapp een toestem-

mingsformulier (m.b.t. het toedienen van medicijnen) in te vul-

len.  

 

Agenda 

Vrijdag 6 september: groep 1 t/m 4 vrij! 

Maandag 9 t/m vrijdag 13 september: startgesprekken 

Maandag 9 september: 20.00 uur informatieavond groep 8 

Woensdag 11 september: Swimming’s Cool groep 7 en 8 

 

 


