Nieuwsbrief O.B.S De Toermalijn
Datum: 31 januari 2020– locatie Schere

En

Nr. 5

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke
data

Hierbij krijgt u van ons de 1e nieuwsbrief van het nieuwe jaar!
De leerkrachten en de leerlingen zijn het nieuwe jaar actief van start
gegaan! De Cito-toetsen zijn afgenomen en binnenkort krijgen de
kinderen de rapporten mee. De rapportgesprekken zullen na de
voorjaarsvakantie plaatsvinden. In de school wordt er op dit moment ook
geschilderd en langzaam aan krijgt de school weer een mooie en frisse
look van binnen.

Toermalijn

‘
30 en 31 jan: Landelijke Staking!
1
14 feb: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!
21 feb: Spelletjesmiddag
21 feb: Rapporten mee
24 feb – 1 maart: voorjaarsvakantie
2 maart: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!

Met vriendelijke groet,
Team O.B.S. De Toermalijn
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.
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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.
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
voor de groepen 2 t/m 8. De ouders van de leerlingen uit groep 1 worden
uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek.
Omdat ouders en school samen de verantwoording dragen voor de
ontwikkeling 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 rapport/10-minuten gesprek.
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 Josty Verhulst

Wereldschoolmiddag
Hoofdlocatie: Hijkerveld
5 – 3085 PA Rotterdam - tel. 010-4803603
20 maart
is het weer-zo
onze inmiddels bekende
Nevenvestiging: SchereVrijdag
39 – 3085
DT Rotterdam
tel.ver,
010-4809291
wereldschoolmiddag staat dan gepland.
De voorbereidingen zijn achter de schermen rustig opgestart.
www.obs-detoermalijn.nl
De kinderen hebben de eerste informatiebrief meegekregen.
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Juf Willie
Zoals u weet is juf Willie afwezig. De echtgenoot van Juf Willie was al geruime tijd
p.en
2 is in de kerstvakantie overleden. Wij wensen Juf Willie sterkte met
ernstig ziek
dit grote verlies. Voorlopig is zij niet op school aanwezig. Haar werkzaamheden
worden waargenomen door Juf Josty.
Juf Nicolle
Onze Lekker Fit juf Nicolle is zwanger. Dat is mooi nieuws, natuurlijk!
Haar zwangerschap gaat echter samen met complicaties, waardoor zij momenteel
niet in de gelegenheid is om haar werkzaamheden uit te voeren.

ONZE aanpak!
We breiden ons schoolteam uit met een aantal nieuwe gezichten, zodat we ouders
en kinderen nog meer zorg 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: ONZEaanpak (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;
Mevr. Nathalie Jalink, werkt 2 dagdelen op beide locaties als
gedragswetenschapper.
Juf Sharin , werkt full-time, gericht op de onderbouw op de Schere.
Meester Martijn van der Hoek, werkt full-time, in de bovenbouw op
het Hijkerveld.

Verkeersveiligheid
Met de verkeersveiligheid rondom de Schere is het slecht gesteld. Sommige
ouders negeren het parkeerverbod en brengen hun eigen kinderen en die van
anderen in gevaar. “Elkaar aanspreken” heeft geen zin. Er ontstaan daardoor
alleen maar scheldpartijen en ruzies. Een ambtenaar van de gemeente heeft dit
onlangs zelf geconstateerd. De gemeente zal de komende maanden een aantal
maatregelen treffen om de verkeersveiligheid te vergroten. Zo zullen er Boa’s
worden ingezet en waar nodig boetes worden uitgeschreven.

***********
Feest Wereld Op Zuid
Omdat de Wereld op Zuid tien jaar
bestaat gaan wij dit jaar een feest
organiseren met alle instanties die
gebruik maken van het gebouw. U hoort
nog van ons wanneer de festiviteiten
zullen gaan plaatsvinden.

************
De ouders van de ouderraad en de
overblijfouders een eigen ruimte
hebben in het 4 de kleuterlokaal.

*********
Wij een Lekker Fit school zijn en dus ook
een gezonde lunch meenemen naar
school

**********
Als u kind niet mag zwemmen of
gymmen u altijd een doktersverklaring
moet inleveren bij de groepsleerkracht.

