
Informatiebulletin, 31 oktober 2019 
 

Staking 6 november 

Begin deze week heeft u een brief ontvangen over de staking 

op woensdag 6 november. Na herhaaldelijk overleg is besloten 

dat de school deze dag dicht gaat.  

 

10 minutengesprekken november (herhaling) 

Van 18 november t/m 20 november 2019 kunt u door de groeps-

leerkracht uitgenodigd worden voor een 10-minutengesprek.  

Niet alle ouders krijgen deze uitnodiging, alleen als de leer-

kracht een bepaalde ontwikkeling van uw kind wil bespreken, 

wordt u uitgenodigd. Wij voorkomen daarmee dat tijdens de 

10-minutengesprekken in maart n.a.v. het eerste rapport zich 

verrassingen voordoen.  

Mocht u februari te ver weg vinden, dan kunt u ook zelf bij de 

leerkracht aangeven dat u een gesprek wilt door u in te schrij-

ven via de gesprekkenplanner (vanaf maandag 4 november 

8.00 uur).  

Het maken van een afspraak, omdat u een bepaalde zorg 

heeft, geldt overigens het hele jaar door. Benader hierbij de 

leerkracht het liefst even persoonlijk. 

 

Directieruil 

Wellicht heeft u vanmorgen een nieuw gezicht bij de deur ge-

zien. Vandaag heeft Manja Dobbe de taken van juf Carla over-

genomen. Om elkaars scholen beter te leren kennen is er van-

daag een directie ruil dag geweest. Juf Carla heeft kennis mo-

gen maken met de Zefier en de Origon. Erg leuk initiatief! 

 

Edukart groep 8 

Afgelopen dinsdag zijn er leerlingen van groep 8 naar Lelystad 

geweest om mee te doen aan de Edukart races. EduKart is een 

educatief programma voor basisschoolleerlingen uit groep 8 

waarbij er gebruik wordt gemaakt van juniorkarts om kinderen 

kennis bij te brengen over praktische technologie en bètavak-

ken. 

Hieronder schrijven zij over het avontuur:  
Op de heenweg waren we allemaal superzenuwachtig want 

we hadden het nog nooit gedaan. Maar toen we aankwamen 

was dat snel weg. Eerst moesten we een stuk lopen langs het 

circuit en toen kwamen we aan in de kantine en daar kregen 

we een uitleg van Ed Stoete (van de Tatasteel Academy). 

Daarna moesten de eerste 2 groepen alvast omkleden. De kart 

werd afgesteld op onze maat en daarna mochten we allemaal 

10 minuten karten. Het was een topdag! 

 
 

 

 

Drie hoeraatjes! 

Inmiddels zijn er drie juffen op de Toermalijn zwanger! Juf Linda 

verwacht in december haar eerste kindje. Zij gaat binnenkort 

met verlof. Juf Denise is in maart uitgerekend van haar tweede 

kindje en zal na de voorjaarsvakantie met verlof gaan. Juf Kim 

verwacht in april haar tweede kindje en zal in maart met verlof 

gaan. We wensen de collega’s een fijne zwangerschap toe! 

Natuurlijk zijn wij achter de schermen druk bezig met het zoeken 

naar vervanging. Zodra er besluiten zijn genomen hoort u van 

ons. 

 

Trots op ons team! 

Op woensdag 23 oktober werd het scholen volleybaltoernooi 

georganiseerd. De Toermalijn was vertegenwoordigd met een 

team uit groep 5-6; Yens, Daan, Devran, Sepp, Boet en Niek. Er 

werd hard gestreden tot het eind wat resulteerde in een mooie 

4e plek. Heel goed gedaan kanjers! 

 
 

ANWB Streetwise op de Toermalijn 

Afgelopen maandag hebben alle groepen extra verkeerslessen 

gevolgd. Hieronder meer informatie over het aanbod: 

 

Groep 1 & 2: Toet toet 

Het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefe-

nen met oversteken stond centraal. Daarnaast leerden de kin-

deren waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en de au-

togordel te gebruiken. 

 

Groep 3 & 4: Blik en klik 

Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te vergro-

ten? De kinderen leerden onder andere veilig oversteken over 

een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook hebben ze geleerd 

om te begrijpen waarom je in de auto een gordel en autostoel-

tje moet gebruiken. 



 
 

Groep 5 & 6: Hallo auto 

Hallo auto heeft de kinderen meer geleerd over de remweg 

van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze 

hebben zelf plaatsgenomen op de bijrijdersstoel van een 

ANWB-lesauto en mochten zelf remmen! Ook het dragen van 

een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger 

moet gebruiken komen is in de les aan bod gekomen. 

 

Groep 7 & 8: Trapvaardig 

Tijdens de lessen ‘Trapvaardig’ kregen de leerlingen les in prak-

tische fietsvaardigheid. Ze fietsten over een uitdagend parcours 

en trainde moeilijke manoeuvres. Hierin kwam van alles aan 

bod: slalommen, over schuine stukjes fietsen en ook over je 

schouder kijken en je hand uitsteken en toch rechtdoor fietsen. 

Ook hebben ze een rondje op de elektrische step gereden.  

 
 

Leuk initiatief van het Scheepvaartmuseum (ingezonden) 

Onderwijsstaking? Kom GRATIS naar Het Scheepvaartmuseum! 

Terwijl de docenten op woensdag 6 november terecht gaan 

staken, organiseert Het Scheepvaartmuseum een leuke mu-

seum-schooldag. Een dag vol vrolijke (en leerzame) activiteiten. 

Wat dacht je van een bezoekje aan de zeventiende eeuw met 

een VR-bril? Heb je vragen over die tijd: er zit iemand klaar die 

al je vragen kan beantwoorden. 

Of wil je liever bibberen bij de verhalen over de reizen naar de 

Noordpool. Je kan ook zelf aan de slag. We maken samen een 

groot Pool Panorama, of je kan met een kijktocht de nieuwe 

tentoonstellingen bekijken. Die gaan over ijs en smeltend ijs, 

over klimaatverandering en over wat je daar zelf aan kan doen. 

Kijk ook eens hoe Tim en Paul een Podcast maken over alles 

rondom de stijgende zeespiegel. 

Als jij komt, mogen jij en je ouders op 6 november GRATIS naar 

binnen! Samen maken we van de stakingsdag een topdag. 

 

Agenda 

Maandag 4 nov: intekenen 10 minuten gesprekken 3 t/m 8 

Donderdag 7 nov: schaatsen groep 6 

 

 


