Nieuwsbrief O.B.S De Toermalijn
Datum: 29 januari 2020– locatie Hijkerveld

Belangrijke
data

En
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
e
Hierbij krijgt u van ons de 1 nieuwsbrief van het nieuwe jaar!
De leerkrachten en de leerlingen zijn het nieuwe jaar actief van start
gegaan! De Cito-toetsen zijn bijna afgenomen en op 21 februari krijgen de
kinderen de rapporten mee. De rapportgesprekken zullen na de
voorjaarsvakantie plaatsvinden.
Zoals u vast al heeft gezien wordt er in de school op dit moment
geschilderd en langzaamaan krijgt de binnenkant van de school weer een
mooie en frisse look. Bij het brengen van uw kind kunt u hiervan enige
hinder ondervinden, hiervoor alvast onze excuses.

Toermalijn

‘
30 en 31 jan: Landelijke Staking!
1
6 feb: bijeenkomsten thuislessen groep 1-2
7 feb: Inloopochtend groepen 1-2
14 feb: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!
20 feb: Spelletjesochtend groep 1-2
20 feb: Spelletjesmiddag groep 3 – 8
21 feb: Rapporten mee groep 2 - 8
24 feb – 1 maart: voorjaarsvakantie
2 maart: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!

Studiedagen:
In de aankomende periode staan er 2 studiedagen gepland.
*Op 14 februari staat er een algemene studiedag op het programma voor
de hele school. Op deze dag gaan we de resultaten van de Citotoetsen
bespreken en nieuwe aanpakken voor de klassen ontwikkelen. Alle
leerlingen zijn die dag vrij.
*Op 2 maart staat ook een studiedag gepland, waar we weer aan de slag
gaan met de Kunst van het lesgeven. Op deze dag zijn ook alle kinderen
vrij!

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

2

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.

Met vriendelijke groet,
Team O.B.S. De Toermalijn
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Oudertevredenheidspeiling
Deze week heeft uw kind de oudertevredenheidspeiling mee naar huis
gekregen. Wij vragen u vriendelijk om deze peiling in te vullen en voor
uiterlijk vrijdag 14 februari weer in te leveren.
Uw mening over onze school is belangrijk! Het helpt ons om onze kwaliteit
in kaart te brengen en aan te passen. Wij gebruiken de resultaten dus om
de school op de punten die uit het onderzoek komen, gericht te
verbeteren. Met vragen over de oudertevredenheidspeiling kunt u terecht
bij de directeur of de coördinatoren Sandra Bussching en Liesbeth Kraat.
ONZE aanpak!
Vanaf 3 februari wordt ons schoolteam uitgebreid met een aantal nieuwe
gezichten, zodat we ouders en kinderen nog meer te bieden hebben. We
versterken ons team met een gedragsdeskundige en twee assistenten,
die voor extra handen in de klas zorgen. We ontwikkelen onze eigen
aanpak en noemen dit project dan ook: de ONZE-aanpak (Onderwijs en
Zorg Expertise).
Zeven basisscholen verspreid over Rotterdam krijgen de kans om vier
jaar lang met dit unieke project aan de slag te gaan. De coördinatie is in
handen van PPO Rotterdam (samenwerkingsverband passend primair
onderwijs).
Onze nieuwe collega’s zijn;
-Martijn van der Hoek, werkt fulltime als assistent, gericht op de
bovenbouw op het Hijkerveld
-Nathalie Jalink, werkt 2 dagdelen per locatie als gedragswetenschapper
en werkt in overleg met de IB-ers aan extra ondersteuning.
-Sharin Mangoendirjo werkt fulltime als assistent, gericht op de
onderbouw op de Schere.

Hoofdlocatie: Hijkerveld 5 – 3085 PA Rotterdam - tel. 010-4803603
Nevenvestiging: Schere 39 – 3085 DT Rotterdam - tel. 010-4809291
www.obs-detoermalijn.nl
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Rapporten
Vrijdag 21 februari krijgen de leerlingen van groep 2 t/m 8 hun rapport mee naar
huis. Hierna start de voorjaarsvakantie. Direct na de voorjaarsvakantie, op 3
maart, starten de rapportgesprekken
2 8. De ouders van de leerlingen uit groep 1 worden op een
voor de groepen 2p.
t/m
ander moment uitgenodigd voor een gesprek.
Omdat ouders en school samen de verantwoording dragen voor de ontwikkeling
van de kinderen, vinden we het belangrijk om alle ouders te spreken! U krijgt voor
de vakantie een uitnodiging om u in te schrijven voor het rapportgesprek.
Wereldschoolmiddag
Vrijdag 13 maart is het weer zo ver, onze inmiddels bekende wereldschoolmiddag
staat dan gepland.
De voorbereidingen zijn achter de schermen rustig opgestart.
De kinderen hebben de eerste informatiebrief meegekregen.
Wilt u ons helpen tijdens deze dag? Geeft u zich dan op via het aanmeldstrookje.
LET OP! Leerlingen van groep 0, 1/2 en 3 moeten die middag met begeleiding
(ouders/opa/oma) door de school lopen.
Heeft u vragen m.b.t. de WERELDSCHOOLMIDDAG, loopt u dan even langs bij
juf Bianca of juf Linda.
Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs
Op dinsdagavond 21 januari werd op de Schere onze jaarlijkse scholenmarkt
gehouden in samenwerking met een aantal scholen voor voortgezet onderwijs. Het
was een informatieve en gezellige avond, waar veel leerlingen met hun ouders zijn
geweest. In een aantal rondes vertelden de VO scholen het belangrijkste over hun
school. Hiermee is de schoolkeuze voor onze groep 8 leerlingen weer een stukje
duidelijker geworden.
Groepen 1-2
Na de Kerstvakantie zijn er 7 nieuwe leerlingen ingestroomd in de groepen 1-2.
We wensen Deveyna, Javeli, Siënna, Damin, Beau, Savior en Dauntey heel veel
plezier bij ons op school!
Er is de afgelopen weken hard gewerkt rondom het thema ‘Restaurant’. In elke
groep is er een restauranthoek ingericht waar de leerlingen gezellig uit eten
kunnen, de bestelling door kunnen geven, heerlijk kunnen koken, bediend worden
en waar er tot slot ook afgerekend wordt.
Daarnaast worden er tijdens dit thema allemaal nieuwe woorden geleerd, de letter
/k/ en natuurlijk de ‘nieuwe’ getallen 5 en 15. Ook worden tijdens dit thema
lekkere dingen gemaakt en gegeten. Mmmmmm, veel smulplezier!
Ouderbetrokkenheid
Binnen OBS De Toermalijn vinden wij ouderbetrokkenheid erg belangrijk.
We streven naar betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs van hun kinderen.
Daarnaast leggen wij verbindingen tussen school en thuis door verschillende
activiteiten te organiseren op of rond onze locatie voor leerlingen en hun ouders.
Door het schooljaar heen organiseren we activiteiten en houden we u via Social
Schools op de hoogte van allerlei zaken, die in de groep of op school gebeuren.
Bent u ook betrokken bij de school? Leest u alle berichten op Social Schools en de
nieuwsbrief? En doet u ook mee aan de verschillende activiteiten?
Tot aan de voorjaarsvakantie staan de volgende ouderactiviteiten gepland:
06-02-2020
Bijeenkomst thuislessen thema ‘Kunst’ groep 1-2
07-02-2020
Inloopochtend groep 1-2
18-02-2020
Kijkochtend groep 1-2 bij Lekker Fit lessen
20-02-2020
Spelletjesochtend groep 1-2 en Spelletjesmiddag groep 3-8
03/06-02-2020 Rapportgesprekken
En natuurlijk bent u elke dinsdagochtend welkom bij onze ouderochtend voor een
kopje koffie/thee en heel veel informatie over verschillende onderwerpen.

Juf Chantal weer terug is van
zwangerschapsverlof en op de
donderdag en vrijdag aan groep 3
les geeft.
***********
Juf Elvira zwanger is!
We zijn allemaal heel blij voor
haar. Gefeliciteerd!
************
Dat ook onze
schoolmaatschappelijk werkster
Fatma zwanger is? Gefeliciteerd!
*********
Juf Inge bijna elke middag weer op
school aanwezig is? Soms is ze al
even in de groep, maar meestal
werkt ze met de leerlingen in
groepjes in een ander lokaal.
********
Er weer nieuwe ouder-kindgymactiviteiten gepland staan?
De tijden zijn van 8.30-9.15 uur of
van 9.15-10.00 uur
3 april moeder-kindgym
17 april vader-kindgym
********
De afgelopen periode veel
leerlingen uit groep 2 naar het
Centrum voor Jeugd&Gezin zijn
geweest voor de periodieke
controle groep 2.
Indien u de afspraak vergeten
bent, vragen wij u om een nieuwe
afspraak te maken. U kunt dan
bellen met het volgende
telefoonnummer:
088-2010000.
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Wist je dat groep 1-2A
-in januari 2 nieuwe jongetjes in de groep erbij heeft gekregen, welkom Beau en Savior!
-de meisjes (en heel wat van de jongens) van juf Merel de Macarena hebben leren dansen?
-juf Merel klaar is met
p.haar
2 stage in groep 1-2A. We zullen haar missen!
-wij heel graag in de themahoek ‘het restaurant’ spelen?
-wij heel blij zijn met Schoolfruit? En dat we vooral de wortels heel lekker vinden?
-we het heel leuk vinden wanneer we de schilders zien en dat we graag met ze kletsen?
-we heel blij zijn dat juf Inge weer een beetje terug is en dat sommige kinderen haar bijna niet herkenden?
-alle leerlingen op de trompet van juf Michelle mocht blazen en dat sommige kinderen er zelfs geluid uitkregen?
Wist je dat groep 1-2B
-we in januari 4 nieuwe leerlingen in groep 1 erbij hebben gekregen? Welkom Devyne, Javeli, Siënna & Damin. Gezellig
dat jullie er zijn!
-Emiliana is verhuisd en helaas niet meer bij ons in de klas zit? We wensen haar veel plezier op haar nieuwe school!
-Lakeisha een prijs heeft gewonnen met haar Lekker Fit traktatie? Ze heeft samen met de hele klas een gymfeestje
mogen houden bij Juf Joëlle. Het was superleuk!
-we elke week werken met een weektaak? Tijdens de inloopochtend kunt u hier altijd even naar komen kijken.
-we elke dag oefenen met terugtellen. De meeste kinderen kunnen al best goed terugtellen van 10 naar 0, maar
sommigen kunnen zelfs al terugtellen van 20 naar 0.
Wist je dat groep 1/2C..
-in januari een nieuwe jongetje in de groep erbij heeft gekregen, welkom Dauntey!
-3 kinderen in de klas hebben die deel van een tweeling zijn
-overheerlijke mini pizza’s hebben gebakken en deze natuurlijk ook hebben opgegeten.
-nu nog netter in de rij kunnen lopen, omdat de schilders zo druk bezig zijn bij ons op de gang.
Wist je dat groep 8…
Na de vakantie alweer keihard aan het werk is
We al vele cito toetsen hebben gemaakt
We veel middelbare scholen hebben bezocht
De kinderen in februari hun advies krijgen
Ze dan een middelbare school gaan uitkiezen
We op 21 januari een scholenmarkt hebben gehad,
We hier ook vele scholen uit de omgeving hebben kunnen zien
We naar een voorstelling in het theater geweest zijn
Juf Linda weer aan t werk is, we bedanken juf Sandra voor haar inzet voor groep 8
Juf Sandra nog steeds op maandag in groep 8 is
We gewoon door gaan met hard werken, want ons staat de IEP toets in april te wachten
We ook leuke dingen in het vooruitzicht hebben
U daar snel meer over zal lezen
Wist je dat Lekker Fit:
-Groep 6,7 en 8 een supergave basketbalclinic hebben gekregen
van Feyenoord basketbal? En dat de kinderen welkom zijn voor
een gratis proeftraining? Meer info bij juf Joëlle
-De kinderen van groep 3 t/m 8 de afgelopen weken bij gym onder
andere bezig zijn geweest met lummelspelletjes, over de kop gaan
en hockey?
-Er 20 kinderen uit groep 3, 4 & 5 meedoen met de naschoolse activiteit
gym op maandag? En dat zij allerlei winterspelletjes spelen zoals
sneeuwballen gooien, curlen, ijshockey en bobsleeën?
-Er weer een nieuwe ouder-kind gym gepland staat.
De moeder-kindgym is op vrijdag 3 april en de vader-kindgym is op
vrijdag 17 april.

