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Juf Daniëlle Böhm 25 jaar in het onderwijs! 

Onze juf Daniëlle Böhm werkt al 25 

jaar in het onderwijs en dat hebben 

wij vandaag gevierd. Vanmorgen 

hebben we haar gewekt met een 

ontbijtje aan de deur en eenmaal 

op school hebben we juf Daniëlle in 

het zonnetje gezet. We hopen dat zij 

nog vele jaren werkzaam is in het 

onderwijs!  
 

Bezoek schrijfster 

Vandaag hebben de groepen 3 t/m 8 bezoek van een schrijf-

ster gehad. De kinderen hebben geleerd hoe je tot een verhaal 

komt. Om de aandacht van de lezer te houden, moet je als 

schrijver stilstaan bij verschillende keuzes in de verhaallijn. 

 

 

Morgen kleedjesmarkt! (zie infobulletin 26 sept) 

Morgen vrijdag 11 oktober houden wij de kleedjesmarkt. De kin-

deren vanaf groep 4 mogen een handdoek of een kleedje 

meenemen. Om 11.25 uur zoeken zij een plekje in de school (en 

bij mooi weer ook buiten) en gaan hun boeken verkopen. Voor 

de duidelijkheid en om het simpel te houden, hanteren we 

vaste prijzen. Pockets 50 cent, stripboeken 75 cent en gebon-

den boeken 1 euro. De Donald Duck mag voor 5 cent worden 

verkocht. Alle kinderen kunnen de boeken kopen, ook de kleu-

ters en groep 3. Deze kinderen uitsluitend onder begeleiding 

van een volwassene. Mocht u niet in de gelegenheid zijn, graag 

een opa/oma of andere ouder regelen. De kinderen mogen 

vanaf 11.30 uur uit de klas gehaald worden en ook ouders zijn 

uitgenodigd om hun slag te slaan. De kinderen van groep 1 t/m 

4 mogen om 12 uur mee naar huis, de hogere groepen gaan 

terug naar de klas. 

 

Woensdag 16 oktober kijkavond (zie infobulletin 26 sept) 

Uw kind heeft een ‘boardingpass’ gekregen voor de kijkavond 

van woensdag 16 oktober. Deze is aan het oudste kind van ie-

der gezin meegegeven. Het is de bedoeling dat jullie samen 

met de kinderen op school komen! De ingang is op het grote 

schoolplein aan de Driehuizerkerkweg en u kunt de school ver-

laten door het speellokaal. Daar staat boekhandel Bredero 

waar u eventueel boeken kunt bestellen. 10% van de opbrengst 

is bestemd voor aanschaf van nieuwe boeken voor de school. 

 

Er zijn twee rondes (onderling ruilen is toegestaan):  

• Vlucht 1:   18.30-19.00 uur.  

• Vlucht 2:   19.15-19.45 uur. 

Groep 7 wint een Boekenprijs! 

Groep 7 heeft samen met juf Daniëlle een prijs gewonnen bij 

Tankstation Total. Vandaag mochten zij die prijs in ontvangst 

gaan nemen. Twee boekenpakketten met daarin 7 geweldige 

(voor)leesboeken! Na een heerlijk wandelingetje werden ze bij 

de TOTAL ontvangen met limonade en snoepjes. Ze gingen met 

de hele groep op de foto en daarna kregen zij nog een extra 

verrassing: Alle kinderen mochten zelf ook nog een boek uitkie-

zen!!!! en kregen een knalgele zonnebril mee. Wat een gewel-

dige prijs. Dat wordt heerlijk lezen tijdens deze Kinderboeken-

week. 

 

 

Bedankt namens KWF 

In de laatste periode voor de zomervakantie hebben we op de 

Toermalijn een Fancy Fair gehouden. De dag was zeer ge-

slaagd, dankzij alle inzet van leerlingen, ouders en leerkrachten. 

De opbrengst was maar liefst € 1432,00!! De helft van dit bedrag 

hebben wij naar KWF Kankerbestrijding overgemaakt. Inmiddels 

hebben we een reactie via de mail terug: 

 

“Geweldig dat jullie zo’n prachtig bedrag aan ons hebben ge-

doneerd naar aanleiding van de Fancy Fair. 

Dat waarderen we uiteraard zeer! 

Bedankt voor uw medewerking, inzet en betrokkenheid bij onze 

organisatie. Hierbij stuur ik u met plezier een bedankcertificaat 

toe! 

Met uw steun komen we steeds dichterbij. Dichterbij nog meer 

kennis en betere behandelingen. Dichterbij die ene dag 

waarop we kanker verslaan.” 

 



Extra hulp op de Toermalijn 

Graag wil ik mij voorstellen. Ik ben Wytske Metz, getrouwd met 

Piet Rozendaal, 65 jaar en moeder van 3 zoons die ook op de 

Toermalijn hebben rondgelopen. Nog maar kortgeleden ben ik 

gestopt met werken als 

zorgcoördinator op een 

middelbare school in Zaan-

dam, waar ik 43 jaar gele-

den ben gestart als docent 

lichamelijke opvoeding. Ik 

heb sporten altijd leuk ge-

vonden en tennis, schaats 

en hit nog elke week. In het 

verleden heb ik deel uitge-

maakt van het bestuur van 

de Toermalijn en heb ik me 

o.a. ingezet bij het jaarlijkse 

schoolbasketbal toernooi.  

 

Juf Gerda, die onze zoons nog onder haar hoede heeft gehad, 

stelde mij in de supermarkt de standaard pensioenvraag “en 

nu?” en liet die vraag bijna naadloos volgen door een suggestie 

om als vrijwilliger op de Toermalijn aan de slag te gaan. Na een 

leuk gesprek met Carla en Gerda en een rondleiding door de 

school heb ik de knoop doorgehakt; aanstaande maandag 

start ik als ondersteuning in de groep van juf Gerda en juf Irene.  

Ik ben erg benieuwd naar het omgaan met jongere kinderen in 

vergelijking tot de oudere leerlingen die ik gewend ben en heb 

veel zin om te beginnen.  

 

Wytske Metz 

  
Lap books in groep 7 

Groep 7 is bezig met het maken van een lap book. 

Een lap book is een eenvoudig mapje met een verzameling van 

mini-boekjes, klepjes en ander gevouwen materiaal waarin 

ruimte is voor tekeningen, verhalen, chronologische info, dia-

grammen, … Een lap book kan gemaakt worden van elk on-

derwerp. Denk maar aan: een onderzoek, een werkstuk, een 

project, een boekbespreking, … 

Wat zijn ze enthou-

siast aan het werk. 

En wat leren ze veel 

over de landen in 

Europa! Afgelopen 

vrijdag waren ze 

zelf bijna anderhalf 

uur onafgebroken 

aan het werk. Met 

rode konen en vol 

enthousiasme. Trots 

op onze kinderen. 

 

Agenda 

Vrijdag 11 oktober: PET IJmond groepen 7 en 8 

Vrijdag 11 oktober: Kleedjesmarkt 

Woensdag 16 oktober: kijkavond 

Vrijdag 18 oktober: studiedag alle kinderen vrij!! 

 

 


