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Studiedag maandag 24 februari 

Afgelopen maandag hebben we een studiedag over Close 

Reading gehad. Close reading is een verdiepende manier van 

begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst 

centraal staat. De leerlingen gaan op een actieve manier aan 

de slag met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samen-

vatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en 

reflecteren zijn belangrijke vaardigheden waar het hier om 

draait. Close Reading stelt de tekst centraal en maakt van leer-

lingen actieve lezers.  

Afgelopen periode hebben de leerkrachten naast Nieuwsbe-

grip ook lessen op de manier van Close Reading gegeven. Wij 

zien dat leerlingen meer actief en betrokken zijn bij de lessen en 

zullen om deze reden het aanbod Close Reading komende pe-

riode uitbreiden. Mooie ontwikkeling op de Toermalijn! 

 

Even voorstellen 

Graag wil ik mij voorstellen. Met een aantal ouders heb ik dins-

dagochtend bij de deur al even kennis gemaakt.  

Ik ben Cindy Struiken Boudier en 20 

jaar werkzaam in het onderwijs als 

leerkracht en intern begeleider. Ik 

woon in Zuid-Scharwoude met mijn 

man en twee kinderen. Vanaf deze 

week (tot de zomervakantie) ben ik 

werkzaam op de Toermalijn om te 

ontdekken of ik vanuit mijn huidige 

rol als intern begeleider weer de 

overstap wil maken naar de rol van 

leerkracht. Ik zal voornamelijk in de 

midden- en onderbouw werkzaam 

zijn. 

 

Vanaf donderdag 2 april kom juf Rivka Mol de gymlessen op de 

donderdag verzorgen ter vervanging van juf Kim. Juf Kim zal 

vanaf 27 maart gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. 

 

De Koningsspelen 

Hand in Hand, is het thema van de koningsspelen 2020.  

Vrijdag 17 april houden wij met alle groepen, 1 t/m 8, de ko-

ningsspelen bij ons op school.  We beginnen de dag met een 

knallende, feestelijke en swingende opening op het plein, 

daarna volgt een heerlijk, gezamenlijk (konings)ontbijt, om ver-

volgens gezamenlijk sport en spel activiteiten uit te voeren in en 

om de school. 

 

Om alles in goede banen te kunnen leiden vragen wij u om 

hulp. Hulp in de vorm van ouders die een spel/activiteit willen 

begeleiden, klaarzetten en opruimen. Wij zouden gebruik willen 

maken van uw hulp van ongeveer 09.00 tot 12.00 uur. 

Zou u een spel willen begeleiden, dan graag een mailtje naar 

juf Britt (britt.bruinsma@atlantbo.nl). 

 

MR-vergadering 

Afgelopen dinsdag hebben we MR-vergadering gehad. We 

hebben gesproken over de formatie voor komend schooljaar 

en de begroting van 2020. Ook over de inzet van Move Mates 

(waar wij ontzettend trots op zijn) is gesproken. We zijn weer een 

stapje verder met het Sociaal Veiligheidsplan en hebben het 

kort gehad over onze schooltijden. Allemaal interessante onder-

werpen. Na goedkeuring komen de notulen van deze vergade-

ringen op de site van onze school. 

Voorspeelmoment (herhaling) 

Donderdag 5 maart is er weer een voorspeelmoment van koor 

en orkest. Ook individuele / groepjes kinderen zullen een stukje 

laten horen. U bent uitgenodigd om te komen kijken!  

Aanvang 15.00 in de speelzaal. 

 

Lustrum 

Dit schooljaar bestaat de Toermalijn 25 jaar! Dat betekent een 

lustrum en dat moet natuurlijk gevierd worden. De werkgroep, 

die bestaat uit ouders en leerkrachten zijn al weken volop bezig 

met de voorbereidingen.  

Wij kunnen u alvast een tipje van sluier geven: 

Maandag 25 mei hebben wij een uitvoering met de hele school. 

Dit zal na schooltijd plaatvinden. Houdt u een plekje vrij in de 

agenda zodat u dit niet gaat missen? 

Maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 mei zullen er allerlei 

activiteiten plaatsvinden waar wij uw hulp hard bij nodig heb-

ben. Meer informatie volgt spoedig. 

 

Wedstrijd: 

Voor het lustrum willen wij de ouders en leerlingen vragen een 

vlag te ontwerpen. Natuurlijk mag het logo van de Toermalijn 

niet ontbreken en ook willen we het getal 25 terugzien in deze 

vlag. U kunt hier alvast over nadenken en meer informatie krijgt 

u binnenkort.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamp groep 8 

De datum van het schoolkamp groep 8 is bekend. Wij hebben 

een geschikte locatie kunnen vinden. Het kamp zal plaatsvin-

den op maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 april. Dit jaar 

zullen de leerlingen naar Texel gaan! De leerkrachten zijn al 

volop met de voorbereidingen bezig. Ouders en leerlingen van 

groep 8 krijgen binnenkort meer informatie via de leerkrachten. 

 

Parkeren/ stilstaan voor de school 

Ik ben ontzettend blij met ouders die mensen aanspreken wan-

neer hun auto fout geparkeerd staat. We zien soms dat er zeer 

onveilige situaties ontstaan voor onze leerlingen. Vooral het fout 

parkeren en het stilstaan midden op de weg, belemmert het 

zicht voor de leerlingen om veilig over te kunnen steken. Hierbij 

wil ik vragen of alle ouders, opa’s en oma’s erom willen denken 

dat zij de auto op de juiste manier parkeren.  

Hierbij wil ik ook van de gelegenheid 

gebruik maken om de hulpvaardige 

ouders te bedanken! Echt heel fijn.  

Wanneer iemand u aanspreekt van-

wege het niet houden aan de juiste 

verkeersregels, zou het netjes zijn deze 

oplettende ouder te bedanken in 

plaats van onvriendelijk te woord te 

staan. Want heus, dit gebeurt! 

Alvast bedankt namens de leerlingen van onze school. 

 



Valentijns groet 

Op Valentijnsdag heeft het team van de Toermalijn een ontzet-

tend lieve boodschap in de brievenbus gekregen. Maar wij we-

ten nog steeds niet van wie deze boodschap komt. 

Bedankt voor de lieve woorden Valentijn! 

 

 

Agenda 

Vrijdag 28 februari: uitreiking rapporten! 

Maandag 2 t/m donderdag 5 maart: 10-minutengesprekken 

Woensdag 4 maart: Swimming’s Cool groepen 5, 6a en 6b 


