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Schoolfoto’s gevonden! 

Tijdens het uitdelen van de schoolfoto’s zijn we erachter geko-

men dat er van 14 ouders de broer/ zus foto mist. Zojuist hebben 

we bericht van de fotograaf gekregen. De foto’s zijn gevonden! 

We verwachten de foto’s komende week binnen te krijgen. 

Omdat voor deze ouders de termijn van gratis verzenden dan 

verstreken zal zijn, hebben we een ‘code’ ontvangen om ook 

deze foto’s alsnog gratis te laten verzenden. Hierover worden 

deze ouders komende week persoonlijk geïnformeerd.  

 

Welkom juf Nieke 

Tijdens het verlof van juf Linda en juf Denise komt juf Nieke Kops 

in groep 3 werken. Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee. Ouders 

van groep 3 hebben vandaag een aparte brief gekregen via 

hun persoonlijke inbox.  

 

Hieronder stelt zij zich aan u voor: 

 

Ik ben Nieke Kops en ik woon sa-

men met mijn vriend in Velserbroek. 

Vanaf 1 december kom ik tijdelijk 

het team van de Toermalijn verster-

ken. Postiviteit, creativiteit, sportivi-

teit en muzikaliteit zijn vier woorden 

die bij mij horen. Deze punten 

neem ik dan ook graag mee tijdens 

mijn werk in de klas. Ik kijk ernaar uit 

om de kinderen, ouders en teamle-

den te ontmoeten. Tot snel! 

 

Wij wensen juf Nieke een fijne tijd op de Toermalijn! 

 

Move mates op de Toermalijn 

In groep 8 zijn er maar liefst 23 leerlingen die meedoen aan de 

Move Mates opleiding. Ze zijn inmiddels aan het stage lopen, 3 

keer per week zijn er 2 x 2 leerlingen spelletjes aan het begelei-

den op het onderbouwplein. Dit is onder begeleiding van  

Bianca van Sportsupport.  

We gaan richting het eind van het project, we zitten nu in de 2e 

stageweek. Heel leuk om te zien hoe snel de leerlingen het op-

pakken en hoe ze de lessen omzetten naar de praktijk. 

Zodra ze binnenkort het felbegeerde certificaat in handen heb-

ben, komt er een rooster voor deze leerlingen. Ze kunnen dan 

elke ma, di en do zelfstandig schoolplein coach zijn! Naast de 

TSO-medewerkers op het onderbouwplein. Hier zijn wij als school 

natuurlijk trots op en heel blij mee! 

 

In ontwikkeling 

Niet alleen de leerlingen, maar ook het team van de Toermalijn 

is voortdurend in ontwikkeling. Verschillende collega’s volgen 

een cursus of opleiding. Meerdere teamleden volgen bijeen-

komsten over TOS en de cursus ‘Met sprongen vooruit’. Ook de 

BHV-cursus heeft u laatst in het informatiebulletin voorbij zien ko-

men. Juf Sanne volgt de opleiding vakspecialist jonge kind. Juf 

Noeki is haar opleiding ‘bevoegdheid vmbo-onderbouw’ aan 

het afronden. Juf Linda en juf Natascha volgen de cursus ‘lees-

coördinator’. Juf Heleen volgt de opleiding tot intern begelei-

der. Juf Amber volgt de opleiding ‘vakdocent muziek’ op het 

conservatorium, juf Daniëlle Böhm volgt een opleiding ‘Leer-

gang middenkader’ en Juf Daniëlle Booij volgt de cursus ‘Re-

kencoördinator’. Juf Maud studeert onderwijswetenschappen. 

Juf Renée en juf Carla volgen de cursus ‘Pedagogisch leider-

schap’.  

Naast alle opleidingen en cursussen worden er ook regelmatig 

congressen en informatiemiddagen bezocht. Wat een leuk en 

leerzaam beroep hebben wij toch in het onderwijs! 

 

Damtoernooi 

Dinsdag hebben alle kinderen van groep 4 t/m 8 een brief mee-

gekregen over het damtoernooi. De inschrijfdatum voor het 

toernooi is verlengd naar volgende week donderdag 14 no-

vember. We hopen op voldoende aanmeldingen, zodat er één 

of meerdere teams zijn. 

 

Groep 6 in beweging! 

Wat een geweldige ochtend was het vandaag voor groep 6. 

Beide groepen 6 hebben vandaag schaats les gekregen op de 

ijsbaan, waarna er ook nog tijd over was om vrij te schaatsen.  

 

 

Heerlijk de natuur in! 

Groep 1/2A heeft afgelopen maandag een heerlijke herfstwan-

deling gemaakt naar het bos! 

Onder begeleiding van 

(groot)ouders bekeken we 

een prachtige Ginko boom en 

maakten we een afdruk van 

boomschors en zochten nog 

verschillende bladeren. 

Tot slot nog even boompje 

verwisselen, en weer terug 

naar school! Daar sorteerden 

we de bladeren op kleur en 

vorm (de collage hangt op 

het prikbord in de gang). Wat 

hebben we genoten!!  
 

Nesteldrang in groep 3?! 

Afgelopen maandag stonden er allemaal emmers klaar. Aan-

gezien er twee juffen zwanger zijn in deze groep, vroegen wij 

ons af waarvoor de emmers waren?!  

 



Gelukkig geen nesteldrang. In het kader van hun nieuwe pro-

ject ‘vervoer’ hebben alle kinderen hun eigen fiets een poets-

beurt gegeven. Er is hard gewerkt. 

 

Agenda 

Maandag 11 november: Sint-Maarten 

Dinsdag 12 november en woensdag 13 november: 10 minuten-

gesprekken groep 1/2 

Dinsdag 12 november: MR-vergadering 20.00 uur 

Woensdag 13 november: Swimming ’s cool groep 5, 6a en 6b 

Vrijdag 15 november: groepen 1/2 vrij! 

 

 


