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Studiedag & start 

Afgelopen maandag waren alle kinderen vrij. Het team heeft 

een studiedag gehad waarbij gesproken is over referentieni-

veaus en de leerlijnen. Het middagprogramma zou in het teken 

staan van ‘Pedagogisch tact’. Helaas was de spreker op het 

laatste moment door omstandigheden verhinderd. Maar deze 

middag hebben de collega’s goed kunnen besteden door sa-

men voorbereidingen te treffen voor het thema ‘De ruimte’. Ko-

mende periode zullen alle groepen rondom dit thema werken. 

Het ziet er al gezellig uit in de school! 

 

 
 

10 minutengesprekken   

In de week van 15 november zijn er weer oudergesprekken. De 

gesprekken van de ouders van de groepen 1/2 en 8 zijn ver-

plicht. Ouders van de groepen 1/2 en 8 kunnen zich vanaf zon-

dag 31 oktober 19.00 uur (tot vrijdag 5 november 17.00 uur) in-

schrijven via de schoolapp. Bij de gesprekken van groep 8 zal het 

voorlopig advies besproken worden, hier zijn de leerlingen ook 

bij aanwezig. 

 

De gesprekken voor de groepen 3 t/m 7 zijn niet verplicht maar 

facultatief. Wanneer de leerkracht een gesprek wenst, krijgt u 

van de leerkracht een uitnodiging voor het 10-minutengesprek.  

Mocht u niet uitgenodigd worden maar wenst u wel een ge-

sprek, dan kunt u vóór 5 november via de mail contact opnemen 

met de leerkracht om een gesprek in te plannen. 

 

Bericht vanuit ‘t Kwakersnest 

Hoe klein kinderen ook zijn, hun wereld is groter dan je denkt 

Afgelopen periode stond het thema ‘Familie’ centraal. De kin-

deren zijn muzikaal gestart met het thema, en zijn met muziek en 

versjes aan de slag gegaan. We hebben gezichten gemaakt 

met onze opa's en oma's. Met grote tekeningen hebben de kin-

deren hun eigen gezin gemaakt. Wie woont er bij jou in huis? 

Het was mooi om te zien hoe de kinderen hun warme thuis erva-

ren. Ook speelden wij een gepersonaliseerde versie van 'Wie ben 

ik?', met de gezinsleden van het kind. Binnen dit thema is ook 

ruimte voor de liefdevolle mensen in families en gezinnen die he-

laas niet meer onder ons zijn.  

De komende weken duiken wij het universum in, en is ons thema 

Sterren en Planeten. Net als alle groepen op de Toermalijn! 

 

Op de Toermalijn werken peuterdagopvang ’t Heuveltje, BSO ’t 

Kwakersnest en school nauw samen. Op deze manier kunnen wij 

een fijne vertrouwde speel- en ontwikkelplek te creëren voor kin-

deren van 2 tot 12 jaar. De kinderen bewegen zich dagelijks tus-

sen thuis, kinderopvang, school en de buurt. Wij focussen ons dit 

schooljaar op deze samenwerking om zo een vloeiende over-

gang tussen onderwijs en kinderopvang te creëren. 

 

Agenda: 

Zondag 31 okt t/m vrij 5 nov: groepen 1/2 & 8 inschrijving ouder-

gesprekken via de schoolapp 

Woensdag 3 nov: schaatsen groep 6 


