
 

Informatiebulletin, 27 augustus 2020  
 

De gouden weken 

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groeps-

vorming aan het begin van het schooljaar. Het proces van 

groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: 

de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Daarom 

is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in 

de klas te creëren. Wij noemen dit dan ook ‘De Gouden weken’. 

Tijdens deze weken is samenspel (hieronder zichtbaar tijdens 

gymles) een belangrijk onderwerp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven broers en zussen 

Zit uw kind op de Toermalijn en heeft het een broertje of zusje dat 

nog niet ingeschreven is? Dan willen wij u vragen dit z.s.m. te 

doen. Op deze manier kunnen wij goed zicht houden op de 

grootte van de groepen en de groei van onze school.  

Het inschrijfformulier is te vinden op onze website. 

 

Muziek op de Toermalijn, geef je nu op! 

Ook dit jaar kunnen kinderen uit groep 5 t/m 8 zich opgeven voor 

het schoolorkest. Hierbij leren zij op donderdagmiddag na 

schooltijd een instrument te spelen en gaan zij uiteindelijk ook sa-

men spelen in het schoolorkest. Afgelopen dinsdag is er al een 

promotieronde geweest om kinderen enthousiast te maken. Er 

kan gekozen worden uit de volgende instrumenten:  

- dwarsfluit  

- trompet  

- trombone 

- klarinet  

- slagwerk  

Mocht u interesse hebben en meer informatie willen (bijvoor-

beeld een proefles), dan kunt u een mail sturen naar:  

amber.vangeenen@atlantbo.nl 

 

Oproep hulpouders voor 1x per week (herhaling) 

We zijn bijna zover! De nieuwe computer en de programma’s zijn 

geïnstalleerd en de boeken zijn aangevuld.  

Vorige week hebben wij een oproep gedaan voor hulp in onze 

schoolbibliotheek. Helaas hebben wij geen aanmeldingen bin-

nengekregen. Zonder hulp wordt het opstarten van de schoolbi-

bliotheek heel lastig.  

 

Wat wordt er van u als hulpouder verwacht? 

Wanneer u komt ondersteunen, zal u kinderen helpen met het 

kiezen van een boek en u helpt bij het uitlenen dat via de com-

puter (met scanner) verloopt. Het is de bedoeling dat u 1 keer 

per week, ongeveer anderhalf uur aanwezig bent (dag en tijd in 

overleg).  

Voor meer informatie en aanmelden, kunt u contact opnemen 

met Linda offerman (linda.offerman@atlantbo.nl) of Natascha 

Voorn (natascha.voorn@atlantbo.nl). 

 

Juf Ingrid in haar rol als ambassadeur! 

Afgelopen week heeft juf Ingrid, het boek ‘Kleine wijze wolf’ 

voorgelezen aan haar groep (1/2d). Dit boek heeft zij toege-

stuurd gekregen van de uitgever Hoogland & van klaveren om 

als ambassadeur een recensie over te schrijven. Je kunt deze re-

censie nalezen op de facebookpagina: Een wereld vol verhalen.  

Het boek gaat over een kleine wijze wolf die geen tijd heeft voor 

zijn vrienden omdat hij nog veel moet lezen uit allerlei boeken 

zodat hij steeds wijzer wordt. Een mooi verhaal met een moraal. 

Laurens (groep 1/2D) heeft er een mooie tekening bij gemaakt: 

 
Oproep hulpouders bij schooltuin groep 1/2 t/m groep 6 

Vorig schooljaar hebben we het schoolplein flink onder handen 

genomen en is daarbij ook ruimte gemaakt voor de aanleg van 

een moestuin en bloementuin. Dit jaar gaan we deze moes- en 

bloementuin ook echt in gebruik nemen. Er zijn inmiddels 3 kleine 

perenbomen geplant in de achtertuin van de groepen 4, 5, 5/6 

en 6. De rest staat nog deels vol onkruid en verwilderde planten. 

De leerlingen van groep 8 zijn hier al hard mee aan het werk ge-

weest onder begeleiding van meester Sander. 
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Door een schooltuin aan te leggen leren kinderen ergens voor te 

zorgen. Ze zien de groei van de planten en leren dat je later kunt 

oogsten wat je gezaaid hebt. Kinderen vinden het heel leuk om 

de planten te verzorgen. Daarnaast helpen we de bijen en vlin-

ders door ook bloemen te planten en zaaien. De kinderen leren 

hoe planten en dieren samenwerken om tot bloei te komen. Het 

sluit aan bij de kerndoelen van oriëntatie op jezelf en de wereld, 

hier valt natuur en techniek onder. De vakgebieden die binnen 

VierKeerWijzer aan bod komen. 

 

Voor groep 1/2 en groep 3 gaan we aan de slag in de patio, 

onze binnentuin. De groepen 4 t/m 6 gaan aan de slag in de 

tuinen achter school, waar voorheen de fietsen werden gepar-

keerd. Welke ouder (of opa/oma) vindt het leuk om te helpen bij 

het zaaien, planten, oogsten en onderhouden van onze school-

tuinen? We gaan elke week (per seizoen wisselend) met kleine 

groepjes tijdens schooltijd aan de slag in de tuinen. Vindt u het 

leuk om in de tuin te werken met een klein groepje leerlingen? 

Heeft u groene vingers, geef u dan op door een mailtje te sturen 

naar juf Arianne: arianne.bohm@atlantbo.nl  Zij neemt dan con-

tact met u op over het hoe, wat en wanneer.  

Mocht u thuis nog tuingereedschap, handschoenen, zaaigoed of 

plantjes of stekjes hebben, dan zijn deze van harte welkom. 

 
 

Agenda: 

Vrijdag 28 aug: groep 1 t/m 4 vrij! 

Vrijdag 28 aug: informatiebrief mee naar huis (of via schoolapp) 

Maandag 31 aug t/m vrijdag 4 sept: startgesprekken 1 t/m 8 


