Nieuwsbrief O.B.S De Toermalijn
Datum: 1 november 2019– locatie Hijkerveld

En

Nr. 2

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke
data
‘

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 – 15 nov: oudergesprekken naar behoefte
11 nov: Schaatsen met groep 6 t/m 8
15 nov: Sporten met moeders
19 nov: Groepsdoorbrekende creamiddag
20 nov: Inloopochtend groep 1-2
29 nov: sporten met vaders

Nieuws
Elke dinsdagochtend van
8.30-9.15 uur bent u van harte
welkom op onze ouderochtend.
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Belangrijk
Nieuws
Betaling ouderbijdrage en
schoolreis:
De ouderbijdrage voor dit
schooljaar bedraagt € 22,50. De
periode met €5,- korting is verlengd
tot en met 1 november!
Dus tot en met 1 november betaalt
u voor de ouderbijdrage een bedrag
van €17,50
Het rekeningnummer voor de
Ouderbijdrage is:
NL68 INGB 0004 2375 02
T.n.v. Oudercommissie De
Toermalijn
Vergeet niet de naam en de groep
van uw kind te vermelden.
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Met vriendelijke groet,
Team O.B.S. De Toermalijn
Kinderboekenweek 2019
Voor de herfstvakantie heeft de Kinderboekenweek plaatsgevonden.
Tijdens deze Kinderboekenweek hebben we allerlei leuke en leerzame
activiteiten met de kinderen gedaan. Het thema was ‘Op reis’
We zijn gestart met bijzondere hutkoffers in de klas, die door middel van
een cijferslot geopend moesten worden. De kinderen moesten dus op
zoek naar de code. Ook hebben we weer een boeken/rommelmarkt
gehad.
Het geld wat we opgehaald hebben, gebruiken we om nieuwe boeken
voor onze bieb te kopen. Een deel hiervan is al aangeschaft en te zien op
onderstaande foto’s.
Natuurlijk is er weer een voorleeswedstrijd geweest. Aryan (groep 4),
Sofia (groep 5), Ayaz (groep 6), Rudayne (groep 7) en Soraya (groep 8)
waren de groepswinnaars en mochten voor de hele school voorlezen.
Sofia heeft uiteindelijk de titel voorleeskampioen 2019 gewonnen.
Gefeliciteerd allemaal! Tot slot hebben we de Kinderboekenweek
afgesloten met een gezellige Schoolreis. Op een klein buitje en een
vertraging op de terugreis na, is de Schoolreis erg geslaagd geweest!
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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
Ouderbijdrage is:
www.obs-detoermalijn.nl
NL 43 INGB 0000 1713 24
Vergeet niet de naam en de groep
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Week van de oudergesprekken
p. 2
In de week van 11 t/m 15 november starten we met ouderesprekken.
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.
Schaatsen met groep 6 t/m 8
11 november 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!
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
In de groepen 1-2 zijn weer een aantal nieuwe leerlingen
ingestroomd. We heten Aleksandrina, Milan en Anouar van harte
welkom en wensen hen heel veel plezier op De Toermalijn!
Voor de herfstvakantie zijn we op schoolreis naar de dierentuin
geweest. En wat heeft iedereen veel dieren gezien: tijgers, olifanten,
giraffen, krokodillen en nog veel meer. Natuurlijk hebben de kinderen
ook nog heerlijk in de speeltuin gespeeld en een lekker ijsje gegeten.
Het was een TOPdag!
Op dit moment werken we over het thema ‘Herfst’. In de klassen is er
een echte heksenhoek, waarin heksensoep gemaakt kan worden van
kastanjes, eikels, blaadjes etc. Voor het de pan in gaat, wordt alles
natuurlijk eerst geteld! Ook hebben alle groepen voor de vakantie een
herfstwandeling in de wijk gemaakt, waarbij er van alles gezien en
gevonden is.
Bij dit thema hebben de leerlingen de letter t van ‘tak’ geleerd. Om de
beurt krijgen de leerlingen ‘de lettertas’ mee naar huis en mogen ze
een voorwerp zoeken met de letter en in de lettertas stoppen. De
volgende dag gaat de lettertas weer mee naar school en kunnen alle
leerlingen zien welk voorwerp er in de tas zit. Daarnaast wordt er in
de groep veel geteld met bijvoorbeeld kastanjes/eikels en de cijfers 2
en 12 worden geleerd.
Vanaf vandaag gaat Raai de Kraai weer mee uit logeren. Met wie
mag Raai mee? Dat wordt SPANNEND!!

Juf Inge kan helaas niet op school zijn. Ze
heeft ontzettend veel last van haar rug. We
wensen haar heel veel beterschap!!
De leerlingen in groep 1-2A krijgen nu les
van juf Angela.
***********
Juf Monique ook niet op school is omdat
ze veel last van haar nek heeft. We
wensen haar veel beterschap!! De
leerlingen van groep 3 krijgen nu les van
juf Paulien op donderdag en vrijdag
***********
Heel veel ouders hebben al schoolfonds
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 heeft een nieuw uiterlijk
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 kunt u hier
ook weer de nieuwsbrieven len. We zijn
nog steeds te vinden op onderstaand
adres.
www.obs-detoermalijn.nl
***********
De leerlingen van de groepen 5 en 6 dit
jaar ook weer naar schoolzwemmen gaan.
De leerlingen zwemmen één
keer per 2 weken in het nieuwe zwembad
bij Zuidplein.
Onze locatie zwemt in de oneven weken.
Vergeet u alstublieft
niet om op die dagen zwemkleding mee te
geven.

**********

