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Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de drukste, maar ook de gezelligste week van het jaar, krijgt u van ons
de laatste nieuwsbrief van 2019 mee! In deze week staan nog een aantal
leuke activiteiten gepland, waarover u meer kunt lezen in de nieuwsbrief.
Tot slot wensen we alle ouders/verzorgers en leerlingen fijne feestdagen
toe en een fantastisch 2020!

Toermalijn

‘
20 dec:
Start Kerstvakantie
1
6 jan:
Start school
6-10 jan: Sanakids
9 jan:
Luizencontrole
9 jan:
Bijeenkomst thuislessen groep 1-2
10 jan:
Groep 6-8 Zuidpleintheater
16 jan:
Inloopochtend groep 1-2
20-31 jan: Oproepen CJG groep 2
21 jan:
Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Nieuws
Elke dinsdagochtend van
8.30-9.15 uur bent u van harte
welkom op onze ouderochtend.

2

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

Eindejaarsdiner voor alle leerlingen
Woensdag 18 december is er weer een Eindejaarsdiner met de
leerlingen. Alle leerlingen nemen hierbij wat lekkers mee en samen
genieten ze in de klas van een heerlijk diner. De deuren gaan om 17.20u
open en we starten met het diner om 17.30u. Het diner duurt tot 18.45u. U
kunt uw kind(eren) dan ophalen in de klas.
Eindejaarsborrel voor ouders
Voor alle ouders is er dit jaar ook weer een gezellig samenzijn. Deze
gezellige ‘borrel’ start om 17.30u in het speellokaal en duurt tot 18.45u,
waarna u uw kind(eren) op kunt halen in de klas.
Wij zorgen voor koffie, thee, fris en wat lekkere hapjes. Wij willen u
vragen zelf ook iets lekkers mee te nemen, dan zorgen wij voor een leuke
verrassing!
Filmmiddag
Donderdag 19 december sluiten we het jaar af met een heerlijke
filmmiddag, waarbij de kinderen in verschillende klassen naar een film
kunnen kijken. Na deze filmmiddag start de Kerstvakantie. De kinderen
zijn deze dag gewoon om 14.30u vrij.

Belangrijk
Nieuws
Betaling ouderbijdrage:

Met vriendelijke groet,
Team O.B.S. de Toermalijn
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Citotoetsen
Half januari wordt er in de groepen 3 t/m 8 gestart met de afname van de
Cito-toetsen. Dit zijn op school altijd drukke weken, dus voor alle kinderen
geldt: Rust goed uit in de vakantie, dan zien we jullie allemaal in januari
weer ‘Lekker fit’ op school!
In de groepen 1-2 volgen we de ontwikkeling van de leerlingen door
middel van observeren en registreren aan de hand van het
leerlingvolgsysteem BOSOS. Hiervan krijgt u een rapportage als uw kind
5 jaar wordt, halverwege groep 2 en aan het eind van groep 2.

Vergeet niet de naam en de groep
van uw kind te vermelden.

Hoofdlocatie: Hijkerveld 5 – 3085 PA Rotterdam - tel. 010-4803603
Nevenvestiging: Schere 39 – 3085 DT Rotterdam - tel. 010-4809291
www.obs-detoermalijn.nl

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

Luizencontrole
Na iedere vakantie hebben we op school een luizencontrole. Zo ook na de
p. zal
2 op donderdag 9 januari plaatsvinden. Wilt u op deze dag
kerstvakantie. Deze
letten op de kapsels van de kinderen? Lange haren graag in een simpele staart of
los haar. Ingevlochten haar is moeilijk te controleren. Alvast bedankt!
Sinterklaas
Op 5 december hebben we een gezellig Sinterklaasfeest gehad. Sinterklaas en
zijn Pieten werden door alle leerlingen, ouders en juffen/ meester met vrolijke,
ritmische muziek op het schoolplein ontvangen. De leerlingen hadden allemaal
een muziekinstrument gemaakt en er was zelfs een brassband aanwezig. Daarna
is Sint met zijn Pieten in alle klassen op bezoek geweest en hebben ze cadeautjes
gebracht.
We bedanken alle leden van de Ouderraad voor hun hulp. Het was een geweldig
feest!
Groep 1-2
In de sfeervolle klassen met de kerstboom en gezellige lichtjes werken we op dit
moment over Kerst. We zingen, knutselen, werken en ‘lezen’ over de Kerstman,
kerstbomen, rendieren etc. Vanmorgen hebben we schitterende kerstoptredens
gezien van alle kleutergroepen. Het was GEWELDIG! Woensdagavond kunnen we
alle mooi aangeklede, glunderende kinderen weer bewonderen en gaan we
heerlijk met elkaar eten!
Na de kerstvakantie starten we met het thema ‘restaurant’.
In de maand december zijn Zeyneb en Sharyna ingestroomd in de groepen 1-2.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier bij ons op school!
Groep 4
Groep 4 is drie weken achter elkaar bij de kunstenaars geweest. We hebben
materialen in het parkje gezocht en meegenomen naar het lokaal. We hebben hele
grote takken meegenomen, dat was best zwaar. Maar gelukkig zijn er sterke
jongens en meisjes in de groep. In het lokaal hebben we de takken geverfd en
gezaagd en met plakband omwonden. Ook hebben we een ‘Wat wil je zijn’
tekening gemaakt. Er waren veel kinderen die wel superman of een eenhoorn
wilden zijn. Er zijn nog huizen gemaakt en geverfd. Op de laatste dag hebben we
er een expositie van gemaakt. Het was heel leuk!
Lekker Fit!
Als je Lekker Fit! getrakteerd hebt, kom je met een foto op de Wall of Fame.
Lekker Fit! trakteren betekent één is genoeg & klein is oké. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan wat fruit, maar één muffin of één snoepje zijn ook helemaal
Lekker fit!
Zoals u misschien wel gezien heeft, hangen er allerlei mooie foto's op de Wall of
Fame. Uit al die foto's heb ik twee kinderen geloot die een feestje in de gymzaal
hebben gewonnen.
Nahla uit groep 8 en Lakeisha uit groep 1/2B hebben gewonnen! Na de vakantie
mogen jullie zelf kiezen wat we tijdens een gymles gaan doen en wacht jullie een
leuk cadeautje.

Direct na de vakantie wordt er
gestart met het schilderen van de
binnenkant van onze school. Wij
vragen alvast uw begrip voor de
eventuele overlast.
We kijken uit naar een mooie, fris,
geverfde school!
***********
Vorige week dinsdag was er in de
ouderkamer een heerlijk ontbijt
voor alle ouders. Veel ouders
waren aanwezig en hadden
allemaal wat lekkers
meegenomen!
Bedankt, dankzij jullie inzet was
het een geslaagd ontbijt.
************

*********
Het zwangerschapsverlof van juf
Chantal zit er op. Met juf Chantal
en haar zoontje gaat het erg goed
en 10 januari zal zij weer aan het
werk gaan. We vinden het fijn om
haar straks weer op school te zien!
Welkom terug!
*********
Juf Monique en juf Inge zien we na
de kerstvakantie helaas nog niet
terug voor de groep. Juf Monique
moet geopereerd worden en met
juf Inge gaat het stapje voor stapje
een stukje beter.
********
Het is bijna vakantie en we wensen
alle kinderen, ouders en
verzorgers een fijne vakantie toe!
We zien iedereen graag weer op
maandag 6 januari op school.

