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

En

Nr. 3

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke
data
‘

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.

Toermalijn
1

5 dec: Sinterklaas; leerlingen 12 uur vrij!
6 dec: Studiedag; alle leerlingen vrij!
10 dec: Groepsdoorbrekende crea
12 dec: Kerstcrea groep 1-2
17 dec: Kerstoptredens gr. 0-1-2 in het speellokaal om 8.45 uur, ouders zijn welkom
18 dec: Eindejaarsdiner
20 dec: Start Kerstvakantie
6 jan: Start school

Nieuws
Elke dinsdagochtend van
8.30-9.15 uur bent u van harte
welkom op onze ouderochtend.
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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.
Sinterklaas
Aankomende donderdag vieren wij Sinterklaas 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
Betaling ouderbijdrage:

De ouderbijdrage voor dit
schooljaar bedraagt € 22,50.
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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Groep 1-2
Natuurlijk werken wij in de groepen 1-2 op dit moment over Sinterklaas!
Heeft u de mooie stoomboten, waar de kinderen heerlijk mee kunnen
spelen, al in de klas gezien? Verder maken we allerlei leuke
knutselwerkjes, bakken we kruidnoten, zingen we sinterklaasliedjes,
luisteren we naar verhalen over Sint en zijn Pieten, in de themahoek
pakken we cadeautjes in, we tellen met pepernoten en doen nog veel
meer leuke, leerzame activiteiten rondom Sinterklaas.
Op 5 december komen Sint en de Pieten gezellig in de klassen, dat wordt
vast en zeker een leuk feest, maar ook wel een beetje spannend!
In november zijn Romairo, Shurandie en Romaisa ingestroomd in de
groepen 1-2. We heten hen allemaal van harte welkom en wensen hen
veel plezier bij ons op school!
Zoals u heeft gezien, is juf Inge nog niet terug op school. Het gaat
gelukkig wel steeds een beetje beter met haar. Ze kan weer rechtop lopen
en slikt minder pijnstillers. Op dit moment is echter nog niet bekend
wanneer ze weer les kan geven in groep 1-2A. Juf Inge hoopt zo snel
mogelijk, maar het herstel van haar rug is op dit moment het belangrijkste.
Ze mist de kinderen enorm en iedereen krijgt de groetjes van haar. We
wensen haar weer veel beterschap!

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

Nieuwsbrief O.B.S. De Toermalijn – locatie Hijkerveld

Lekker fit, Wist je dat…?
-Groep 6,7 & 8 zijn wezen schaatsen en dat zij heel goed geoefend hebben om
lekker te glijden? p. 2
-Groep 3,4 & 5 een supergave clinic van Feyenoord trainers hebben gehad tijdens
de gymles en zij allemaal goed hun best hebben gedaan?
-We heel veel sportieve vaders en moeders hebben gezien tijdens de vader- en
moeder-kind gym?
-Maximillian, Redouan en Lisandra het erg goed hebben gedaan op het
zwemtoernooi?
-We op dinsdag, woensdag en donderdag fruit eten van het EU-Schoolfruit en dat
veel kinderen (voor hun) nieuwe soorten fruit hebben geproefd?

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

De schoolmaatschappelijk werkster stelt zich aan u voor:
Beste ouders,
Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag aan u voorstellen. Ik ben Fatma Sener,
schoolmaatschappelijk werker (smw-er). 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.

************
Op dinsdag 17 december zijn er
kerstoptredens van de groepen 0,
1 en 2 in het speellokaal. Alle
ouders zijn welkom om 8.45 uur.
Er kunnen geen kinderwagens in
het speellokaal.
***********

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 ondersteunende 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:
Elke dinsdag op locatie Hijkerveld
Elke woensdag op locatie Schere
Op donderdagochtend in de even weken op locatie Schere en in de oneven weken
op locatie 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

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.
***********
Juf Linda heeft deze week een
ongelukkige val gemaakt en
daarbij een breukje in haar voet
opgelopen. Ze mag haar voet niet
belasten en kan daarom geen
lesgeven aan groep 8. Juf Sandra
de komende tijd voor de groep.
Veel beterschap, juf Linda!
***********
Juf Monique zal de komende tijd
helaas ook nog afwezig zijn. Ook
juf Monique wensen we veel
sterkte toe!

