Nieuwsbrief O.B.S De Toermalijn
Datum: 29 november 2019 locatie Schere

En

Nr.3

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke
data

Toermalijn

3 dec: voorlichting vuurwerk gr 8
5 dec: Sinterklaas; leerlingen 12 uur vrij!
6 dec: Studiedag; alle leerlingen vrij!
11 dec: Groepsdoorbrekende crea
17 dec: gr 8 kinderboerderij
18 dec: Eindejaarsdiner
20 dec: Start Kerstvakantie
6 jan: Start school
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Met vriendelijke groet,
Team O.B.S. De Toermalijn
Eu Schoolfruit
Sinds 3 weken ontvangen we weer Schoolfruit. Dit betekent dat ze tot
april op dinsdag, woensdag en donderdag groente en fruit vanuit school
aangeboden krijgen. Hier kunt u met het meegeven van fruit rekening
mee houden. Nu is het wel zo dat er af en toe iets tussen kan zitten wat
kinderen niet lekker vinden of dat het niet voldoende is. Hier vragen we u
wel rekening mee te houden.

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

Nog een paar weken en dan staat de Kerstvakantie alweer voor de deur.
In de laatste weken gebeurt er nog een hoop op school.
De Sint is in het land en in de klassen zijn we hier druk mee bezig.
Donderdag 5 december komt de Sint een bezoek aan de school brengen.
Dit wordt weer een feestelijke ochtend. De kinderen zijn die dag om 12
uur vrij! Hierna zal de school weer omgetoverd worden in Kerstsfeer.
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Sinterklaas
Vrijdag is Rommelpiet weer langs geweest. Gelukkig had huh nog weltijd
om cadeautjes in de schoenen achter te laten.
Aankomende donderdag arriveert Sinterklaas weer bij ons op school. We
openen de dag op het schoolplein met de aankomst van Sinterklaas.
Hierbij bent u van harte welkom om te komen kijken. Na de aankomst
vieren de kinderen Sinterklaas in de klassen. Dit doen ze tot 12 uur.
Hierna zijn de kinderen vrij.

Belangrijk
Nieuws
3
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.

Lekker Fit
Zwemtoernooi
Woensdag 20 november hebben een aantal leerlingen van groep 5, 6, 7
en 8 meegedaan aan het zwemtoernooi. Dit was een groot succes. De
leerlingen moesten de volgende zwemslagen zwemmen, 25 meter
schoolslag, 25 meter rugcrawl, 25 meter vrije slag. Wat hebben ze hard
gezwommen! De uitslag komt zo snel mogelijk, dan weten we of er
kinderen met een bepaalde slag door zijn naar de halve finale.
The Wall of Fame:
Er staan gelukkig al veel leerlingen met een goede traktatie op de Wall of
Fame. Soms is er nog wel eens verwarring wat een goede traktatie is.
Een goede traktatie is waar u GEEN EN in hoeft te plaatsen.
Bijvoorbeeld: een mandarijn EN een zakje chips.
Hou het bij een mandarijn en maak er iets leuk van. Denk aan een
basketbal of misschien een leuk mannetje. Wees creatief! Uw kind vindt
het misschien ook leuk om te helpen en is er vast ook erg goed in! De
kinderen op de Toermalijn zijn erg creatief wanneer we het over goede
traktaties hebben in de les.

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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Sint groep 3
De kinderen uit groep 3 hebben samen een grote stoomboot
gemaakt. Eerst hebben zij bedacht wat er allemaal bij een
stoomboot hoort en dit opgeschreven. Vervolgens hebben zij taken
verdeeld en zijn ze in groepjes aan de slag gegaan om de
stoomboot te maken. Hij is prachtig geworden en de kinderen zijn
erg trots!
Bliksemstage groep 7B
Wij zijn op Bliksemstage geweest bij Vodafone. Het was een
interessante dag. We hebben geleerd dat Vodafone samenwerkt
met Ziggo en dat zij door bijna heel Nederland hun diensten
leveren.
We hebben een quiz gedaan om te leren wat er nodig is om een
goede verkoper te worden. De verkopers vertelden ons een verhaal
en wij moesten daar dan vragen over beantwoorden. Het goed
luisteren was dus heel erg belangrijk.
We mochten een eigen spel op de computer ontwerpen. Dit was erg
leuk en leerzaam. Je moest heel goed nadenken over de
handelingen die jouw hoofdfiguur moest gaan verrichten. Het was
dan ook erg belangrijk om goed vooruit te denken.
Ook hebben we geleerd wat die kleine grijze kastjes zijn die je vaak
op straat ziet. In die kastjes zijn de verbindingen terug te vinden van
de kabels. Een monteur kan via de kastjes ook een hoop storingen
verhelpen.

Belangrijk!!
Vrijdag 6 december hebben de
leerkrachten een studiedag. Alle
leerlingen zijn vrij!!

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.

We zijn gestart met het werken op de
chromebooks. De kinderen zijn hier erg
blij mee. Nog niet alle programma’s
werken, maar er komt iedere keer iets
bij.
De kleuters het thema ‘Herfst’
afgesloten hebben met het maken van
een overheerlijke pompoensoep. Ook
de ouders werden uitgenodigd en
hebben van de soep gesmuld.
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Scholenbezoek groep 8
Vrijdag 22 november zijn we met groep 8 scholen gaan bezoeken.
We zijn op bezoek bij het Zuiderparkcollege en het Montfoortcollege geweest.
Bij het Zuiderparkcollege hebben we 4 lessen gehad. We mochten dansen en sporten. Verder hadden we een
techniekles waar we een robot mochten besturen en een les met verschillende opdrachten zoals een watervlo
onder een microscoop bekijken, een proef met zetmeel ontdekken en badzout maken.
Veel kinderen waren zeer enthousiast en zagen deze school als grote kanshebber.
Houd als ouder de open dagen in de gaten en neem een kijkje samen met uw kind!!!

