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Welkom terug juf Silke 

Inmiddels heeft u vast gehoord over het vertrek van juf Daniëlle 

Böhm per 1 december 2019. Fijn om te zien dat zij kan door-

groeien maar daarnaast gaan wij haar natuurlijk ontzettend 

missen! 

We zijn blij met de terugkomst van juf Silke op de Toermalijn, een 

bekend gezicht voor de school. Juf Silke en juf Daniëlle Booij zijn 

beide blij met de toekomstige samenwerking. We wensen juf 

Silke veel werkplezier op de Toermalijn! 

 

Sinterklaas op de Toermalijn 

Zoals elk jaar heeft de Toermalijn een verhaal rondom de komst 

van Sint en zijn pieten. Dit jaar is er gekozen voor een verhaal 

waar ook beeldmateriaal bij zit. Als uw kind hier thuis over ver-

telt, dan bent u op de hoogte.  

Volgende week hoort u meer over alles rondom het Sinterklaas-

feest op de Toermalijn.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen vrijdag hebben meerdere ouders geholpen om de 

school weer in Sinterklaas stemming te brengen. Bedankt voor 

jullie inzet. De gangen zien er weer gezellig uit! 

 

Nationale voorleeswedstrijd 

Vrijdag 1 november was de dag van onze voorleeswedstrijd. 

We hadden vijf finalisten. Onder het toeziend oog van de jury, 

die bestond uit juf Ellen, Flint en juf Carla, deden zij hun uiterste 

best om het verhaal zo 

goed mogelijk voor te le-

zen. De kinderen van de 

groepen 6, 7 en 8 hebben 

aandachtig zitten luiste-

ren. Marli ging er uiteinde-

lijk met de titel ‘School-

kampioen’ vandoor. Zij 

vertegenwoordigt straks 

de Toermalijn bij de ver-

volgrondes van ‘De natio-

nale voorleeswedstrijd’. 

Veel succes Marli! 

 

Dubbel6kamp 

Twee weken geleden hebben de leerlingen van de groepen 3 

t/m 8 een brief meegekregen voor Dubbel6kamp. Inschrijven 

kan nog steeds.  

Heeft u het gemist? Onderaan 

dit informatiebulletin vindt u 

het inschrijfformulier. 

 

 

 

 

 

Move Mates op de Toermalijn 

In de ‘Jutter’ van 21 november staat een artikel over onze Move 

Mates leerlingen!  

Een grote groep leerlingen uit groep 8 hebben de primeur voor 

de gemeente Velsen. Als eersten hebben zij het certificaat be-

haald om als schoolpleincoaches actief te zijn op het school-

plein.  

Samen brengen zij de kinderen van de 

groepen 1 t/m 4 tijdens de pauze op het 

schoolplein in beweging met een gevari-

eerd spelaanbod. Het project heeft veel 

voordelen. De jongste leerlingen van onze 

school worden volop gestimuleerd om mee 

te doen met sportieve activiteiten, waar-

door ze flink in beweging komen. Tegelijker-

tijd leren de leerlingen van de bovenbouw 

op deze manier van alles over samenwer-

ken, leidinggeven, organiseren en omgaan 

met conflicten.  

Ontzettend trots zijn wij op onze kanjers! 

 

Babyshower voor juf Linda 

Vorige week dinsdag was juf Linda voor het laatst in groep 3. 

Tussen de middag werd zij door de leerlingen en juf Denise ver-

rast met een heerlijke high tea/ babyshower! Ook de ouders 

van deze groep hebben een 

waardevolle bijdrage gele-

verd. Erg leuk! We wensen 

juf Linda een fijne tijd en 

zien haar straks in maart 

weer terug. 

 

 

Slot Car Challenge 

Groep 6A en een deel van groep 6B zijn vandaag naar Tata 

Steel geweest om mee te doen aan de Slot Car Challenge. De 

rest van de leerlingen van groep 6A gaan volgende week don-

derdag racen. 

De Slot Car Challenge is een programma waarbij leerlingen in-

tensief samenwerken. Als duo of als team van meer personen 

bouwen zij een elektrisch aangedreven slot car. Na het testen 

en trainen gaan de leerlingen wedstrijden rijden. Ze nemen het 

op tegen teams van klasgenoten in een spannende racecom-

petitie op de indrukwekkende modelracebaan van Slipstream 

Slotracing.  

 

 

Agenda 

Zaterdag 23 november: Sinterklaas in Driehuis! 

Donderdag 28 november: Slot Car Challenge groepen 6 

 



 

 

 

 


