Raafstraat 8
5702 PW Helmond

NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2018-2019
Agenda
Donderdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

27 september
8 oktober
3 oktober
5 oktober
11 oktober
12 oktober
15 oktober t/m
19 oktober

Email: info@sbo-de-toermalijn.nl
Website: www.sbo-de-toermalijn.nl

nieuwsbrief 1

informatieavond VO voor ouders bovenbouw
studiedag (alle kinderen vrij)
start kinderboekenweek: Vriendschap; kom erbij
dag van de leraar
inloopavond
nieuwsbrief 2
herfstvakantie

Nieuw adres!!
Vanaf het nieuwe schooljaar heeft de Toermalijn officieel een nieuw adres:
Raafstraat 8, 5702 PW Helmond.
Excuses
In de jaarkalender staan enkele storende vergissingen.
Aan de ondersteuning van het team Onderbouw moet Silvy Janssen worden toegevoegd.
In de MR staat de naam van Danielle Wilbers; dit moet Danielle van Huizen zijn.
De achternaam van Saskia in de ouderraad is Louwet.
Voor betrokkenen: nogmaals excuus!
Wijziging
Zoals u kunt lezen op de website, in een mail die door school naar u is verstuurd en op een
brief, die we meegegeven hebben is de volgende studiedag niet op dinsdag 2 oktober maar op
maandag 8 oktober!
Kledinginzamelingsactie
Ook dit jaar is er weer een kledinginzamelingsactie. We willen u vragen om de kleding, in
zakken, mee te nemen tijdens de inloopavond. Vrijdag 12 oktober worden ze rond 11 uur
opgehaald.

Inloopavond
Op donderdag 11 oktober is onze jaarlijkse inloopavond. De uitnodigingen daarvoor worden
binnenkort door de kinderen mee naar huis genomen om aan familie, vrienden of bekenden te
geven.
Handtekeningen
Tijdens de afgelopen studiedagen hebben leerkrachten voor elke leerling een OPP
(ontwikkelingsperspectief) opgesteld. In een OPP wordt het uiteindelijke verwachte niveau
van een leerling beschreven. Tussentijds wordt het onderwijsaanbod en het leerstofaanbod
daarop afgestemd. Ouders krijgen dit OPP ter inzage en zetten ook een handtekening onder
het OPP. Tijdens de komende inloopavond van 11 oktober wordt aan alle ouders gevraagd
het OPP te bekijken en een handtekening te zetten. We begrijpen dat het op zo'n avond
wellicht moeilijk is dit te lezen. U krijgt het dan mee naar huis met de vraag ervoor te zorgen
dat het weer zo snel mogelijk op school terug is. Alvast bedankt voor de medewerking!!
Ouderraad
Inmiddels is het nieuwe schooljaar weer gestart en hebben we er de eerste vier weken al weer
op zitten.
We hopen dat iedereen ontzettend genoten heeft van een heerlijke vakantie en al weer een
klein beetje gewend is aan zijn/haar nieuwe klas, leerkracht of misschien zelfs wel nieuwe
school.
Wij, de leden van de OR, willen jullie in ieder geval weer van harte welkom heten.
Laten we er met z'n allen weer een positief en gezellig schooljaar van maken!
Het is voor de zomervakantie al een keer eerder vermeld, maar voor alle nieuwe ouders bij
deze nogmaals ter informatie:
30 oktober staat de schoolfotograaf weer op het programma voor de jaarlijkse klassen- en
pasfoto's, ook broertje(s)/zusje(s) komen dan eventueel aan de beurt.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda?
Verdere belangrijke informatie zult u via school ontvangen, uw zoon/dochter zal te zijner tijd
een briefje via de eigen leerkracht mee naar huis krijgen.
Winkeltje leerlingenkeuken
Wij hebben met de leerlingen de volgende producten gemaakt:
 Aardbeienjam
 Frambozenjam
 4-vruchtenjam
 Kersenjam
🍒
 Mirabellenjam
 Pruimenjam
🍅
 Zwarte bessenjam
 Rode bessenjam
🍇
 Blauwe bessenjam
 Appelmoes
 Rode bietjes

🍓

U kunt voor € 1,00 of € 1,50 tijdens de inloopavond op donderdag 11 oktober deze
producten in de leerlingenkeuken kopen. De opbrengst komt ten goede van onze
leerlingen.
Mocht u daarnaast lege (kleine, middelgrote of grote) potjes hebben (bijv. van HAK) dan
kunt u deze met uw zoon/dochter meegeven of 11 oktober bij ons inleveren.
Voor de groentetuin zijn wij nog op zoek naar een compostvat (in goede staat). Kunt u ons
daaraan helpen, dan horen wij dat graag.
Hopelijk tot dan.
Met vriendelijke groet,
Juf Maria en Juf Anja
Nieuws
Onderbouw
Inmiddels is schooljaar 2018-2019 vier weken oud en hebben ouders, kinderen en
leerkrachten de gelegenheid gekregen om elkaar steeds beter te leren kennen.
We zijn gestart in de onderbouw met zo'n 93 kinderen verdeeld over 7 groepen, waarvan er
2 groepen in de Raafstraat zitten. Veel nieuwe kinderen en hun ouders hebben we kunnen
verwelkomen op de Toermalijn en daarnaast zijn er ook een aantal kinderen doorgestroomd
naar de bovenbouw en de meeste kinderen van OB 2 zijn gestart in het hoofdgebouw.
Al met al is dat voor veel kinderen, ouders en leerkrachten weer even wennen. Fijn, dat we
vorige week tijdens de oudergesprekken iedereen hebben kunnen ontmoeten en we met alle
ouders over hun kind hebben kunnen praten. We hopen op een goede samenwerking met
elkaar! Ook in het team onderbouw zijn we met een paar nieuwe collega’s gestart.
We wensen iedereen, speciaal de nieuwe kinderen en hun ouders en de nieuwe teamleden
heel veel succes en plezier op de Toermalijn.
De komende weken hopen we alle ondersteuning zo goed mogelijk te verdelen over de
groepen.
Op donderdag 27 september nodigen we alle ouders van de Raafstraat (OB 1 en OB 2)
uit voor een inloop-koffie-uurtje tussen 14.00 en 15.00 uur. De bedoeling is dat we
ouders laten kennismaken met de ondersteuners rondom de groepen. De zorgstructuur
wordt uitgelegd en we willen inventariseren welke wensen er bij ouders liggen. Een mooie
gelegenheid om ook als ouders elkaar te ontmoeten. Van harte welkom dus allemaal!
Aan alle ouders van OB 3 t/m 7 vragen we om zich te houden aan de afspraken (zie ook
Jaarkalender): bij aanvang van de dag, vanaf 8.30 uur, gaat de poort open en kunnen de
kinderen uit deze groepen naar binnen. Ouders zijn op maandag en donderdag van harte
welkom om de kinderen mee naar binnen te brengen en een kijkje te nemen in de klas. Op
de andere dagen komen de kinderen zelfstandig naar binnen. Om 8.45 uur starten de lessen
en gaat de poort op slot. De eerste weken zijn we wat flexibel met deze afspraak omgegaan
om iedereen wat te laten wennen. Vanaf aanstaande maandag zullen teamleden u uitnodigen
om met deze afspraak rekening te houden. Voor belangrijke zaken m.b.t. de kinderen kan er
altijd een aparte afspraak gemaakt worden met de betreffende leerkrachten, met de intern
begeleider Elise Duijvelaar of met de teamleider Ellen van Dinther.

Wij wensen iedereen een fijn schooljaar 2018-2019 en gaan graag de samenwerking met
alle betrokkenen aan!
Bovenbouw
We zijn dit jaar gestart met een pilot om ervoor te zorgen dat pauzes rustiger en voor
iedereen meer aangenaam verlopen.
Dit start al vóór schooltijd!
Zoals sommige ouders al opgemerkt hebben, bellen we voortaan om 8.40 uur.
Leerkrachten wachten in de klas en de surveillanten zorgen ervoor, dat de leerlingen naar
binnen gaan. Kinderen kunnen tot 8.45 uur door de poort. Daarna is de poort gesloten en
gaan zij via de voordeur in de Raafstraat naar binnen en worden als ‘te laat’ genoteerd op
de absentielijst.
Er zijn 3 pauzes van 20 minuten: 2 pauzes buiten spelen en een eetpauze. We merkten dat
met name de laatste 10 minuten van een pauze vaak niet naar tevredenheid verliepen. Het
totaal aantal minuten pauze is dus hetzelfde gebleven maar met een andere verdeling.
BB 1 en BB 2 spelen samen buiten tussen de middag en BB 3 en BB 4 ook. In de eerste
pauze spelen ze met z'n allen buiten.
De schoolverlaters spelen in beide pauzes met 3 groepen buiten. De eerste ervaringen van
zowel leerkrachten als leerlingen zijn erg positief. Het oplossen van problemen na de
pauze is verminderd en het nabespreken van de pauze kan kort en op een positieve
manier!!
In BB 5, 6, 7 worden momenteel door de leerkrachten What’s (H)appy lessen gegeven
waarin omgang met social media en telefoon centraal staan. Wendy Daniëls van bureau
Halt zal in de komende weken in deze groepen gastlessen geven om het onderwerp vanuit
haar expertise onder de aandacht te brengen.
In de week van 24 september staat tijdens de pauzes de Gezonde Pauzehap centraal: we
hopen dat leerlingen ervan leren om in het vervolg gezonde pauzehapjes mee te nemen
naar school.
Op 26 september gaan BB 3 en 4 op excursie naar het pré-historisch dorp in Eindhoven.
Aan den lijve ondervinden hoe het leven in de pré-historie er uitzag is het doel van deze
excursie. Leren met Hoofd, Hart en Handen staat centraal op de Toermalijn en krijgt een
vervolg in dit pré-historisch dorp. In de volgende nieuwsbrief kunt u de belevenissen van
de kinderen lezen.
Op 26 september start de verkoop van kinderpostzegels. Aan de schoolverlaters zal
gevraagd worden wie hieraan mee willen doen en er zal toestemming daarvoor aan ouders
gevraagd worden. Binnenkort brengen de kinderen hiervoor een briefje mee naar huis en/of
u leest het op Klasbord.
Op 25 september krijgen we bezoek van collega's van SBO van der Puttschool uit Geldrop.
De SBO's in de regio (o.a. Geldrop, Gemert, Deurne) hebben voor dit schooljaar een aantal
data gereserveerd waarop op studiedagen een bezoek gebracht wordt aan een collegaschool om het reilen en zeilen binnen een school helder te krijgen en daar je voordeel mee
te doen. 1 Oktober start een nieuwe orthopedagoog op de Toermalijn. Haar naam is Janine
Keijsers.
In de eerste weken van schooljaar 2018-2019 is er heel hard gewerkt. We kijken met een
goed gevoel terug op de kennismakingsgesprekken met ouders. Ervaring leert dat dit een
zeer goede start is van een schooljaar. Ook de individuele gesprekken met kinderen, zoals
alle leerkrachten die hebben gevoerd, hebben weer veel informatie opgeleverd. Dit alles,
samen met alle gegevens die wij hebben uit toetsen, dossier en TLV hebben leerkrachten
tijdens de studiedagen verwerkt in ontwikkelingsperspectieven (OPP) en

onderwijsverantwoording. U zult hier vast inzage in krijgen tijdens de ouderavonden
komend schooljaar.
Sinds afgelopen week hebben we, naast de laptops die in alle klassen aanwezig zijn, twee
opbergkarren met ipads aangeschaft. De eerste ervaringen tijdens rekenlessen en
begrijpend lezen zijn zeer positief. Kinderen vinden het uitdagend en eigentijds om
hiermee aan de slag de gaan. We willen deze ipads in tal van lessen in de hele school
zoveel mogelijk inzetten.
Op dinsdag 11 september is het zwangerschapsverlof van juf Ilse begonnen. Zij wordt
vervangen door juf Joyce die de eerste weken al aanwezig is geweest om een goede
overdracht te garanderen. We wensen juf Ilse een fijn verlof toe!
In de bovenbouw zijn aan het begin van dit schooljaar vier nieuwe leerlingen gestart. We
wensen hun veel succes en plezier toe op de Toermalijn.
Ook juf Kim van Jibb is dit jaar weer actief op de Toermalijn. Ze is er zelfs een dag meer
dan vorig jaar. De komende gymlessen staan in het teken van handboogschieten!

Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen
Informatieavond GGD

Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van
kwaad tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom
organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor ouders van kinderen
met poepproblemen.

Zindelijk zijn
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen
naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij ongeveer 7%
van de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de
kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het
kind als de ouders/verzorgers.

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s een informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken ze de verschillende manieren en
praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf 19.45
uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor
deze avond zijn 3 euro.

Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.

Eindhoven, 10 september 2018

Thuis taal leren, heel natuurlijk!
Beste ouders,
Op de Taalbrug en binnen de Ambulante Begeleiding van de Taalbrug wordt gewerkt volgens de
Reflecterende Moedertaal Methode en Taal Leren in Samenhang. Er wordt zo op een natuurlijke
wijze aangesloten bij de belangstelling en de taal van het kind.
Wilt u meer weten over deze aanpak en wat u thuis zou kunnen doen om de taalontwikkeling van
uw kind te stimuleren? Meldt u dan aan voor de 3 informatiebijeenkomsten die georganiseerd
worden voor ouders!
Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie, maar vooral ook de gelegenheid om in gesprek te
gaan met andere ouders en medewerkers van de Taalbrug. U kunt uw vragen stellen en uw
ervaringen op het gebied van de Spraak- en Taalontwikkeling van uw kind delen.
Deze bijeenkomsten worden begeleid door de logopedisten Carla Theeuwen, Nel de Greef, Ingrid
Merks en de leerkracht Rini Roosen. Er wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal (filmfragmenten)
Deze bijeenkomsten vinden plaats op Taalbrug Eindhoven, Toledolaan 3 in Eindhoven op de
volgende data:

- Donderdag 4 oktober 2018
19.30-21.00
- Donderdag 15 november 2018 19.30-21.00
- Donderdag 17 januari 2019
19.30-21.00
De bijeenkomsten starten om 19.30u. en duren tot 21.00u.

Heeft u belangstelling voor deze bijeenkomsten? Dan kunt u zich aanmelden bij Ingrid Merks
(i.merks@taalbrug.nl ) voor vrijdag 28 september.
Graag vermelden met hoeveel personen u wenst deel te nemen.
Het team van de Taalbrug

