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Sint-Maarten 

Helaas hebben wij dit jaar geen bezoek kunnen brengen aan 

Huis ter Hagen. Natuurlijk hebben we op school wel aandacht 

geschonken aan het Sint-Maartenfeest. Er zijn lampionnen ge-

maakt en gisteren genoten wij in de school van verschillende 

Sint-Maartenliedjes, gezongen door de leerlingen van de onder-

bouw. Zij hebben van juf Renée (die het licht in de gang had 

vervangen voor een grote lantaarn) een heerlijke gezonde trak-

tatie gehad. Een mooie start van Sint-Maarten.  

 

Aangename verrassing! 

Afgelopen week kregen wij een ontzettend leuk bericht. Lang 

geleden hebben wij contact gehad met dhr P.Meijer. Deze man 

wist een goede bestemming voor ons oude schoolmeubilair. 

Gambia! Afgelopen week hebben wij foto’s gekregen en enkele 

filmpjes waarop te zien is dat zij dankbaar gebruik maken van 

het oude meubilair van de Toermalijn. Heel fijn! 

 

Normering methode gebonden toetsen aangescherpt 

Sinds schooljaar 2020-2021 is er een verandering in normering van 

de methode toetsen voor rekenen, spelling, taal en begrijpend 

lezen. Voorheen gebruikten leerkrachten een 70% normering bij 

deze toetsen. Dit houdt in dat wanneer een leerling 70% van de 

toets goed heeft dat de leerling een voldoende behaalt.  

Dit schooljaar starten wij met een 80% normering hetgeen in-

houdt dat de leerling meer goed moet hebben om een vol-

doende of hoger te behalen. De Toermalijn heeft deze verande-

ring toegepast omdat deze passender is bij de populatie van 

onze school.  

Dit kan in de praktijk betekenen dat het cijfer op het rapport in 

februari misschien iets lager is dan u gewend bent, wellicht ook 

niet. Het kan ook zo zijn dat uw kind nu in een andere instructie-

groep plaatsneemt zodat hij/zij wat extra kan oefenen omdat de 

leerkracht nu hogere eisen stelt aan de lesstof.  

Mocht u nog vragen hebben over deze manier van toetsen dan 

kunt u altijd informatie vragen aan de leerkracht van uw zoon of 

dochter of aan onze intern begeleider Renée Fontijn. 

 

Musical 4-daagse (ingezonden) 

Deze kerstvakantie wordt anders dan andere jaren. Alle kinderen 

moeten deze vakantie thuisblijven omdat reizen niet mogelijk is.  

 

Om de kinderen toch een speciale kerstvakantie te geven, or-

ganiseren wij van 19 t/m 22 december & 27 t/m 30 december 

een Musical4daagse in samenwerking met de Stadsschouwburg 

Haarlem.  

De sluiting van de theaters t/m 18 november 2020 heeft voor als-

nog geen gevolgen voor onze Musical4daagse!  

 

Kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn welkom in de Stadsschouwburg 

Haarlem. Vier dagen zingen, dansen en acteren met op de laat-

ste dag een voorstelling in het theater.  

 

Wanneer: 19 dec t/m 22 dec & 27 dec t/m 30 dec 

Wie: 6 t/m 12 jaar 

Inschrijven: www.musical4daagse.nl (kan t/m 13 dec) 

 

 
 

Agenda: 

Vrijdag 13 nov: groep 1/2 VRIJ! 

Zaterdag 14 nov: aankomst Sinterklaas op tv 

 

http://www.musical4daagse.nl/

