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SCHOOLREIS 

Volgende week donderdag 19 mei is het eindelijk zover, dan 

gaan de groepen 1 t/m 8 op schoolreis. In het informatiebulletin 

van donderdag 17 maart hebben wij u hierover geïnformeerd. 

Hieronder vindt u aanvullende informatie. 

 

Groepen 1 t/m 4 gaan naar Linnaeushof 

Groepen 5 t/m 8 gaan naar Duinrell. 

De bussen voor de groepen 5 t/m 8 staan rond 08.30 klaar en 

zullen zo snel mogelijk (rond 08.45) vertrekken. Fijn als u deze dag 

uw kind echt om 08.20 uur op school laat komen, zodat we zo 

snel mogelijk kunnen vertrekken. 

De groepen 1 t/m 4 zullen deze dag iets later op de ochtend in 

de bussen stappen. Alle kinderen verzamelen en starten gewoon 

in de klas. 

De groepen zullen allemaal rond 15:30 uur weer op school zijn. 

 

In de loop van volgende week krijgen de leerlingen hun school-

shirt mee zodat zij dit tijdens het schoolreisje kunnen dragen. 

Wat neem je mee (in een rugzak): 

• 10 uurtje (fruit/koekje en drinken); 

• Lunch (Brood en drinken); 

• Zonnebrandcrème / regenponcho; 

• Evt. Reservekleding; 

• Snoepje/wat lekkers (met mate). 

 

Wat neem je niet mee: 

• Geld; 

• Mobiele telefoon; 

 

Tekencontrole 

We genieten volop van het mooie weer. Ook de kinderen spelen 

met veel plezier op het plein. Zij spelen ook vaak in en om de 

bosjes en daarom willen wij u wijzen op het volgende: 

Controleer uw kind regelmatig op teken. Teken zitten vooral in 

hoog, schaduwrijk gras en dode bladeren bij bomen en struiken. 

Een teek is erg klein, slechts 1 tot 3 millime-

ter. Teken zijn makkelijk over het hoofd te 

zien. Als een teek net heeft gebeten, lijkt 

het of er een zwart puntje op de huid zit. 

Door het opzuigen van bloed zwellen te-

ken na een paar dagen op tot een bruin 

of grijs bolletje ter grootte van een erwt. 

 

Atlant studiedag 

Vrijdag 20 mei hebben wij een studiedag van Atlant. De school 

is dicht en alle kinderen zijn vrij. 

 

Nieuw leerlingvolgsysteem (LVS)    

Als school gebruiken wij al jaren twee keer per jaar de CITO als 

LVS om de ontwikkeling van kinderen te volgen. De CITO meet 

de algemene vaardigheid van het lezen, begrijpend lezen, spel-

len en rekenen. De CITO kijkt naar de algemene vaardigheid in 

vergelijking met andere leerlingen. Jarenlang was de CITO het 

enige leerlingvolgsysteem binnen het onderwijs. De laatste jaren 

zijn er meerdere nieuwe leerlingvolgsystemen op de markt geko-

men. Dit was een reden voor ons als school om kritisch te gaan 

kijken of er een ander LVS beter past bij De Toermalijn. Vorig 

schooljaar hebben wij twee nieuwe aanbieders op school ge-

had voor een presentatie. Hierna heeft de leerwerkgroep de ver-

schillende aanbieders ‘naast elkaar gelegd’ en de voor- en na-

delen met elkaar vergeleken. Hierbij kwam al duidelijk een voor-

keur voor de IEP naar voren en zijn wij een pilot gestart in groep 

7/8. De collega's én kinderen waren erg enthousiast over de IEP 

en wij hebben als school besloten om met dit LVS verder te gaan.  

Afgelopen woensdag hebben de collega's een startpresentatie 

van de IEP gekregen en in mei/juni van dit schooljaar zullen de 

groepen 6&7 starten met de IEP. De groepen 3 t/m 5 doen dit 

schooljaar nog de CITO.  Volgend schooljaar zal groep 3 t/m 8 

de IEP afnemen. 

 

Avond4daagse Driehuis (ingezonden) 

Het is bijna zover! Inschrijven voor de Avond4daagse is vanaf vol-

gende week mogelijk. Hopelijk lopen er weer veel kinderen mee 

want we hebben prachtige routes uitgedacht. Zoals al eerder 

gemeld: de wandeldagen zijn: maandag 13 juni t/m donderdag 

16 juni.  

 

Koningsspelen 

De laatste dag voor de vakantie hebben alle kinderen weer kun-

nen genieten van de Koningsspelen. De groepen 1 t/m 4 waren 

gestart met een heerlijk Koningsontbijt. Vervolgens hebben zij al-

lemaal spelletjes gedaan rondom de school. Het springkussen 

was favoriet!  

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben allerlei spellen op 

het strand gedaan. Vervolgens hebben zij een Koningsluch ge-

had en de dag op school afgeslo-

ten. 

Het was weer een mooie feestdag 

voor alle kinderen. Het organiseren 

van zo’n dag vraagt van veel 

mensen inzet en tijd. Wij willen de 

commissie dan ook bedanken 

voor de organisatie. Ook alle ou-

ders bedankt voor de begeleiding! 

In het bijzonder willen wij de leden 

van de ouderraad bedanken. Zij 

hebben het springkussen én het 

Koningsonbijt geregeld! TOP! 

 

Clinics meidenvoetbal (ingezonden) 

Op zaterdag 21 mei van 12.00- 14.00 u wordt er een clinic en een 

lekkere lunch georganiseerd vóór meiden en door meiden bij 

RKVV Velsen. De clinic betreft een proeftraining, die wordt ge-

geven door de meiden, die zelf bij Velsen voetballen in de teams 

van Meiden onder-19. De clinic is voor meiden van ongeveer 8 

tot 14 jaar. Alle geïnteresseerden kunnen een mail sturen 

naar Coordinator-meiden@rkvv-velsen.nl . Ze ontvangen dan 

een bevestiging van de aanmelding. De clinic is gratis. 

 

Je lerende hersenen (ingezonden vanuit bestuur) 

Kinderen tussen de 11 en 13 jaar kunnen meedoen aan een fMRI 

onderzoek van het Brain & Education lab: “Wat denk je zelf? Hoe 

jouw hersenen voorspellingen maken 

tijdens het leren.” 

Ze zijn op dit moment op zoek naar deelnemers tussen de 11 en 

13 jaar en tussen de 20 en 25 jaar voor een onderzoek naar leren. 

Meer weten? 

Als je meer wilt weten over dit onderzoek of graag mee wilt 

doen, mail dan naar brain-education@fsw.leidenuniv.nl of bel 

071 5276683. 

 

Agenda: 

donderdag 19 mei: schoolreis!! 

Vrijdag 20 mei: Atlant studiedag, kinderen zijn vrij!! 
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