Nieuwsbrief O.B.S De Toermalijn
Datum: 4 november 2019 locatie Schere

Belangrijke
data

En
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u van ons weer de nieuwsbrief met belangrijke informatie,
leuke verslagen en aankondigingen van leuke en leerzame activiteiten.
Inmiddels is de herfstvakantie alweer geweest. Voor de vakantie hebben
we de Kinderboekenweek afgesloten. En natuurlijk zijn we ook op
schoolreis geweest. Hier kunt u verder in de nieuwsbrief meer over lezen.
Er komt een drukke periode aan met het Sinterklaasfeest en de Kerst. We
gaan er een leuke en gezellige tijd van maken met elkaar!

Toermalijn

6 nov: Staking! School is gesloten
7 nov: Nationaal Schoolontbijt
11 nov: Schaatsen met groep 6 t/m 8????
20 nov: Ggroepsdoorbrekende creamiddag
21 nov: Bliksemstage gr 7b
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Met vriendelijke groet,
Team O.B.S. De Toermalijn
Kinderboekenweek

Nieuws
Elke maandagochtend van
8.30-9.15 uur bent u van harte
welkom op onze ouderochtend
in de ouderkamer.
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Belangrijk
Nieuws

Woensdag 10 oktober hebben ouderen van zorginstelling Aafje het
voorlezen aan de kleuters bijgewoond, dit was erg gezellig.
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Betaling ouderbijdrage en
schoolreis:
De ouderbijdrage voor dit
schooljaar bedraagt € 22,50 en de
schoolreis € 25,00.
Een totaalbedrag van € 47,50.
U krijgt € 5,00 korting als u voor 1
november betaalt. U betaalt dan
€ 42,50!
Het rekeningnummer voor de
Ouderbijdrage is:
NL43INGB0000171324
T.n.v. Oudercommissie De
Toermalijn
Vergeet niet de naam en de groep
van uw kind te vermelden.

De kinderboekenweek hebben we op woensdag 2 oktober stijlvol
geopend in de grote gymzaal. Een aantal leerlingen van groep 6 voerden
een toneelstukje op over De Boekenbus. De opening werd natuurlijk
afgesloten met het dansje en het lied van Kinderen Voor Kinderen wat
door alle kinderen uitbundig werd meegezongen!

Dinsdag 15 oktober was dan eindelijk de voorleeswedstrijd! In de groepen
is flink geoefend en vonden er ware voorrondes plaats. Voor de groepen
4 en 5 kwam Liyah Cabral Soares uit groep 5b als winnares uit de bus. Bij
de voorleeswedstrijd voor de groepen 6 t/m 8 was Idil Sener uit groep 8
de winnares.
De OR had op deze dag een gezonde traktatie klaarstaan voor de
groepen om de kinderboekenweek af te sluiten.
Staking 6 november
Woensdag 6 november is de school gesloten i.v.m. een landelijke staking
in het onderwijs. U heeft hier al eerder bericht over gehad via Social
Schools. Wij bedanken u alvast voor uw begrip.
Nationaal schoolontbijt
Gezellig en gezond samen ontbijten: Op donderdag 7 november is het
e
weer zover! De school doet mee aan de 17 editie van het nationaal
schoolontbijt. Het thema is: ‘Neem de tijd voor je ontbijt’
Ontbijten is heel belangrijk voor kinderen. Door een goed en gezond
ontbijt kunnen de kinderen zich veel beter concentreren op school!

Hoofdlocatie: Hijkerveld 5 – 3085 PA Rotterdam - tel. 010-4803603 – fax 010-4814117
Nevenvestiging: Schere 39 – 3085 DT Rotterdam - tel. 010-4809291 – fax 010-2937470
www.obs-detoermalijn.nl
Ouderbijdrage is:
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Week van de oudergesprekken
In de week van 11 t/m 15 november starten we met
oudergesprekken. Deze gesprekken zijn naar behoefte van de
leerkracht of u als ouder.
In deze week kan de leerkracht u uitnodigen voor een gesprek over
uw kind. U zult alleen uitgenodigd worden als er vanuit de leerkracht
bepaalde redenen zijn om de ontwikkeling/prestaties van uw kind te
bespreken. Indien u zelf behoefte heeft om met de leerkracht over
uw kind te spreken, dan nodigen we u van harte uit om een afspraak
met de leerkracht te maken.
Chromebooks
De school is sinds kort trotse eigenaar van 60 Chromebooks waar
de kinderen van de groepen 6 t/m 8 mee aan de slag mogen.
Afgelopen jaar hebben we verschillende digitale programma’s
uitgeprobeerd en dit jaar gaan we verder met het uitproberen. We
zullen zo snel mogelijk starten met de chromebooks in de klassen.

Groepen 1-2
De kinderen van d egroepen 1-2 hebben donderdag 31 oktober een
herfstwandeling gemaakt. Het was mooi, fris weer en ze hebben
heel veel herfstvoorwerpen gevonden. Die liggen nu in de klas en
daarmee kunnen ze nog leuke dingen doen . De kinderen mogen
ook nog herfstspullen meebrengen naar school. Graag zelfs.

Heel veel ouders al schoolfonds hebben
betaald. Namens alle leerlingen willen
we u daarvoor bedanken!
Vanuit deze vrijwillige ouderbijdrage
organiseren wij samen met de
ouderraad allerlei leuke en gezellige
activiteiten voor de leerlingen. Volgende
maand vieren we natuurlijk weer
Sinterklaas en Kerst.
De website een nieuw uiterlijk heeft
gekregen! Hij is nu ook goed te bekijken
op smartphones en tablets. Op de
website kunt u veel informatie vinden
over onze school. Hij is echter nog wel
in ontwikkeling, maar vanaf heden zijn
hier ook weer de nieuwsbrieven op te
vinden. We zijn nog steeds te vinden op
onderstaand adres.
www.obs-detoermalijn.nl
Vanaf volgende week de kinderen weer
EU schoolfruit krijgen?
Op dinsdag, donderdag en vrijdag
krijgen de kinderen groente of fruit.
Helaas weten we niet precies hoe laat
het uitgedeeld wordt, dus geef uw kind
gewoon zijn tussendoortje voor de
ochtend mee.

Schaatsen met groep 6 t/m 8
10 december gaan we met ge groepen 6 t/m 8 schaatsen op de
schaatsbaan van Rotterdam. Het is erg belangrijk dat alle kinderen
handschoenen bij zich hebben, anders mogen ze niet schaatsen.
Wilt u hier rekening mee houden en er op letten om die dag
handschoenen mee te geven aan uw zoon/dochter. Alvast bedankt!
Bestrating schoolplein
Woensdag 6 november wordt er een start gemaakt met het opnieuw
bestraten van het schoolplein. Ze beginnen bij de voordeuren en
werken zo naar het riool toe. Er zal altijd één toegangsdeur
bereikbaar zijn.
Het zal wat overlast geven, maar dan hebben we wel weer een mooi
schoolplein zonder plassen.

Het schilderwerk bijna klaar is en wij
allemaal erg blij worden van de mooie
gele en blauwe kleuren?
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Beste ouders,
Na 4 jaar met veel plezier op de Toermalijn te hebben gewerkt, moet ik helaas afscheid van jullie nemen. In
verband met de geboorte van mijn eerste kindje, zal ik een dag in de week minder gaan
werken. Ik zal na mijn zwangerschapsverlof dus niet meer terugkomen op de Toermalijn.
16 september is mijn laatste werkdag, daarna zal ik worden vervangen door Fatma Sener.
Ik wens alle ouders en kinderen van de Toermalijn heel veel geluk in de toekomst!
Groeten Miriam Meier

Beste ouders,
Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag aan u voorstellen. Ik ben Fatma Sener, schoolmaatschappelijk werker (smwer). Hiervoor heb ik ook al enig ervaring opgedaan als (v)smw-er op verschillende scholen en dit schooljaar mag ik
mij inzetten voor de Toermalijn, waar ik elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend aanwezig zal zijn.
Als schoolmaatschappelijk werker ben ik op de school om de intern begeleider en de leerkracht te ondersteunen
bij zorgen over leerlingen op sociaal-emotioneel gebied. Ik kijk en denk mee over de mogelijkheden binnen de
school en verwijs waar nodig naar externe partijen.
De smw-er is er - natuurlijk ook - ter ondersteuning van de ouders en de leerlingen.
Ouders kunnen bij mij terecht als zij vragen of zorgen hebben over alle zaken die invloed hebben op de
ontwikkeling van het kind. Denk daarbij aan financiële zorgen, scheiding of onzekerheid en boosheid van het kind.
Ik neem altijd eerst contact op met de ouder(s) en doe niks zonder de toestemming van de ouder(s). Samen wordt
er gekeken naar een passende oplossing. Ik ga uit van een samenwerking met de ouder(s) en ben transparant in
mijn handelen. Eventuele zorgen bespreek ik met ouder(s) en ik zoek samen met hen een oplossing.
Voor de oudere kinderen uit de bovenbouw, kan ik een ondersteunede rol spelen door met de kinderen zelf in
gesprek te gaan. Dit ook uiteraard alleen met toestemming van de ouder(s) en als het kind zelf dit ook prettig vindt.
U kunt met mij in contact komen via de leerkracht of de intern begeleider, maar u mag ook direct contact met mij
opnemen. Mijn werkdagen zijn:
Dinsdag hele dag op locatie Hijkerveld
Woensdag hele dag op locatie Schere
Donderdagochtend in de even weken op Schere en oneven weken op Hijkerveld
U bent van harte welkom om even binnen te lopen!
Anders ben ik bereikbaar op 06-15027267 of via
fatma.sener@smwr-rijnmond.nl
Met vriendelijke groeten, Fatma Sener

