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Melden bij receptie

Ook vorig jaar heeft in de nieuwsbrief het verzoek gestaan om je als ouder/verzorger te
melden bij de receptie als je de school in komt.
Aan de receptie kun je, onder lestijd, boodschappen doorgeven voor de leerkracht. Ook als u
iets voor uw zoon of dochter komt brengen, dan kunt u dat bij de receptie afgeven en zij
zorgen ervoor dat het bij het juiste kind terecht komt.
Deze afspraak hebben we als team gemaakt om de rust in de school zo veel mogelijk te
waarborgen. Kinderen zijn meteen afgeleid als er iemand door de gang loopt en al helemaal
als er iemand op de deur van het lokaal klopt.
Wij verzoeken u dan ook dringend zich aan deze afspraak te houden.
Nationaal Schoolontbijt
Op vrijdag 9 november is het Nationaal Schoolontbijt waar ook de Toermalijn aan mee doet.
Het belang van een goed ontbijt om daardoor de hele dag goed te kunnen functioneren, wordt
daarmee vooral als doel gesteld. Op deze ochtend hoeven kinderen thuis niet uitgebreid te
ontbijten.

Ambrasoft thuisgebruik
Mocht uw kind thuis gebruik willen maken van het Ambrasoft-pakket, waarmee ze thuis
onder andere kunnen rekenen en spellen, dan kunt u via school een code aanvragen. Als u het
doorgeeft aan de leerkracht, krijgt uw kind de code mee naar huis.
Schoolfruit
EU-schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten. De Toermalijn is daarvoor
ingeloot en ontvangt vanaf 12 november 20 weken gratis schoolfruit voor alle leerlingen,
waarbij er op woensdag, donderdag en vrijdag fruit is in de klas. Voordelen EU-Schoolfruit:
Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente
nodig. Om dat te halen, kunnen ze de eetmomenten op school niet missen. Een gezonde
school presteert beter. Leerlingen die gezond eten, zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder
snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker. Gezond eten is besmettelijk. Zien eten,
doet eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit meer soorten fruit en groente te proeven,
ook thuis. Ouders waarderen het. Na de periode van gratis fruit en groente, wil 75% van de
ouders een structureel schoolfruitbeleid. Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en
gezondheidsvoordelen van fruit en groente. Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente
hebben een relatief lage klimaatbelasting. Voor meer informatie kunt u de volgende website
bezoeken: www.euschoolfruit.nl Op de dagen dat er op school fruit gegeven wordt, kunt u de
pauzehap van uw kind in ieder geval aanpassen.
Verkeerswerkgroep Toermalijn
Licht-aan-actie
Zichtbaarheid in het verkeer is belangrijk. Vooral nu het weer slechter en eerder donker
wordt.
Veilig Verkeer Nederland geeft hiervoor de volgende tips:
Opvallen bij slecht zicht
Automobilisten moeten voetgangers en fietsers al van ver kunnen zien. Anders staan ze niet
op tijd stil als het nodig is.
Een veilige fiets kan daarom niet zonder:





een goed werkend voor- en achterlicht
reflectoren in de trappers
een rode achterreflector
zijreflectie in de wielen

Opvallen kan ook met kleding:




bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het beste op
bij mist overdag zie je donkergekleurde kleding het beste
reflecterende strips helpen ook om beter op te vallen

Daarom houden wij op maandag 29 oktober voor schooltijd weer de licht-aan-actie.
De fietslichten en reflectie van alle leerlingen die die dag op de fiets zijn, worden dan
gecontroleerd.
Als alles in orde is, krijgt de leerling een gadget.

Sinterklaasactie
Deze informatie willen we graag delen:

OR
Omdat velen van jullie ons regelmatig bij de poort zien staan, maar mogelijk niet weten dat
wij de ouders van de Ouderraad zijn, bij deze een foto van alle leden van de OR.

Van links naar rechts, onderste rij: Vera v.d. Laar (moeder van Jason v.d. Laar), Peggy
van Bakel (moeder van Tristan van Bakel), Jamila Omari (moeder van Hicham Boujamaoui),
Saskia Louwet (moeder van Jan Sterken)
Van links naar rechts, bovenste rij: Peggy Jansen (moeder van Nick Jansen), Vicky Elings
(moeder van Luca Elings), Wendy Spruijt (moeder van Jamie Spruijt), Miranda v.d. Steen
(moeder van Nick Hurkmans).
Het duurt nog een paar weken, maar dinsdag 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.
Draag bij voorkeur geen zwarte, lichtblauwe of witte kleding in verband met de achtergrond.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Uw zoon/dochter zal hierover nog een briefje via
de eigen leerkracht mee naar huis krijgen.
De leden van de OR wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie!

MR
Aan: ouders/verzorgers van alle leerlingen van SBO de Toermalijn

Onderwerp: kandidaatstelling MR-lid oudergeleding

Helmond, oktober 2018

Geachte ouder, verzorger,
Zoals u wellicht bekend is, functioneert er op SBO de Toermalijn een Medezeggenschapsraad
(MR). De MR overlegt met de directie over bijna alle beleidszaken, die de school betreffen
en heeft via stemming, dan wel adviesrecht daadwerkelijk invloed op zowel de dagelijkse
gang van zaken op onze school als op ontwikkelingen in de toekomst.
We moeten hierbij denken aan formele zaken, zoals het schoolformatieplan, de
schoolbegroting en het beleid met betrekking tot personeelsbeleid, maar zeker ook aan
praktische zaken, zoals het vaststellen van de schoolgids, de jaarkalender, het vakantierooster
en lestijden.
De MR bestaat voor onze school op dit moment uit 3 personeelsleden en 3 ouders. De MR
komt maandelijks bij elkaar op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Na gekozen te zijn, is
de zittingstermijn in principe 3 jaar. Naast personeel en ouders is ook de directeur bij de
vergaderingen aanwezig als adviseur.
Van een van onze ouders in de MR loopt de termijn van zitting in de MR af. Deze ouder heeft
aangegeven zich opnieuw kandidaat te willen stellen. Dit betekent, volgens onze
reglementen, echter niet dat deze ouder dan ook automatisch weer zitting kan en mag nemen
in de MR. Alle ouders hebben namelijk het recht om zich kandidaat te stellen.
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ouders uit de oudergeleding of met
mensen uit de personele geleding (zie voor namen/telefoonnummers de
jaarkalender/schoolgids).
U kunt zich via onderstaand strookje of via de mail (info@sbo-de-toermalijn.nl) kandidaat
stellen tot uiterlijk vrijdag 26 oktober 2018. Bij meer kandidaten dan het beschikbare aantal
plaatsen zal er een verkiezing georganiseerd worden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------De heer/mevrouw* …………………………………………………....., ouder/verzorger* van
…………………………………….. uit de groep van juf/meneer ……………………………..
wil zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de MR.
Handtekening ………………………………………………
*doorhalen wat niet van toepassing is

Nieuws
Onderbouw
Als jullie deze nieuwsbrief lezen, staan we aan het begin van de herfstvakantie. De eerste
periode van schooljaar 2018-2019 wordt daarmee afgesloten. In de groepen is er hard
gewerkt aan verschillende doelen op diverse ontwikkelingsgebieden en ook het team heeft
al een paar boeiende studiebijeenkomsten achter de rug. Samen leren we steeds beter naar
de onderwijsbehoeften van kinderen te kijken en deze te vertalen naar een passend aanbod.
Afgelopen maandag hebben we een studiedag gehad over ons taalonderwijs. Met elkaar
proberen we antwoorden te vinden op vragen zoals: Wat hebben onze kinderen nodig op het
gebied van taalonderwijs? En op welke manier(en) gaan we dit aanbieden? En hoe kunnen
we dan verschil maken tussen groepen kinderen en individuele kinderen?
De kinderen van onderbouw 1 en 2 hebben de afgelopen tijd nog volop buiten kunnen
spelen, omdat het steeds zo'n goed weer was. Het spelen was extra fijn omdat we vanaf de
zomervakantie een paar nieuwe fietsen hebben. Meneer Martien heeft met de kinderen van
de bovenbouw de oude fietsjes opgeknapt. Heel fijn. En alsof we nog niet genoeg te racen
en te rijden hadden, is er vorige week ook nog een mooie bakfiets bijgekomen!
Op dit moment zijn we bezig met het thema ‘Vriendschap’. Dit staat centraal tijdens de
Kinderboekenweek. Met alle groepen van de onderbouw hebben we kunnen genieten van
juf Lizzie die het boek: Mag ik meedoen? voorlas. Er werd ook nog gezongen en gedanst!
Op 27 september kwam de voorleesbus Blikkie naar de school. Er werd in 5 groepen van de
onderbouw door een vrijwilliger van de bieb voorgelezen. De kinderen vonden het heel
speciaal om in het busje van de bibliotheek te zitten en keken hun ogen uit. Voor sommige
kinderen was het een teleurstelling, want deze bus ging niet rijden. In plaats daarvan werd
er dus in de bus voorgelezen. De kleuters kregen zelfs te zien wat er verstopt zat achter het
gordijn in de bus (….. de chauffeur...). Verder hebben de kleutergroepen de judozaal van
meneer Eddy van de Pol bezocht. We kregen volop de kans om te oefenen op de judomat en
om lekker te sporten en te bewegen.
Op woensdag 10 oktober was het tijd voor een spelletjesuur voor de groepen van
OB 3, 4, 5, 6 en 7. De groepen werden verdeeld in kleine groepjes, alle klassen door elkaar.
In alle lokalen werden 3 spelletjes gespeeld, maar er werd ook gelachen, samen gewerkt en
gesnoept van een lekker koekje! Het was een groot succes, ook dankzij de hulp van veel
ouders.
Dit was zeker voor herhaling vatbaar! Via uw kind hoort u wanneer het volgende
spelletjesuur is, ook dan is alle hulp weer welkom!
In OB 2 is juffrouw Suzanne gestart als stagiaire van Pabo De Kempel. Juf Suzanne is er
iedere dinsdag en af en toe een hele week. Op deze dagen hebben we dus 2 juffen Suzanne
in de groep. We wensen haar veel plezier en succes op de Toermalijn.
We hopen donderdagavond op veel belangstelling tijdens de inloopavond en wensen
iedereen een hele fijne en gezellige herfstvakantie.
Bovenbouw
Na het grote succes van afgelopen schooljaar is er ook dit schooljaar weer de mogelijkheid
om deel te nemen aan dit project. Op donderdagmiddag 25 oktober zullen de muzikanten
van Ready to Rock een demonstratie geven voor alle leerlingen van de bovenbouw.

De week daarna (donderdagavond 1 november) is er een informatieavond voor ouders
m.b.t. dit project.
Bovenbouw 1 en 2 gaan weer deelnemen aan het project Jan en Jet. Kinderen leren over
vroegere tijden en gaan zelf in het Jan Vissermuseum beleven hoe het was om vroeger te
leven door het deelnemen aan een aantal activiteiten.
Afgelopen maandag was er een studiedag voor het hele team met het thema: Taal en lezen.
De komende tijd zullen daarom lessen geobserveerd worden in de klas eventueel met een
videocamera om vervolgens met de leerkracht te bekijken. Deze beelden zijn alleen voor
intern gebruik en zullen later verwijderd worden.
De kinderboekenweek is een centraal thema binnen de hele school, dus ook in de
bovenbouw. Rondom het thema ‘vriendschap’ worden er allerlei activiteiten gedaan. Elke
morgen is er een verrassingsopdracht voor alle klassen. BB 1 en BB 2 brengen een bezoek
aan de stadsbibliotheek.
De leerlingenraad is afgelopen week weer opgestart. Uit elke klas is er een afgevaardigde
gekozen die de belangen van elke klas behartigt in de raad. Juf Brenda maakt samen met
deze raad een agenda voor te bespreken onderwerpen. Leerlingen uit de raad brengen ook
onderwerpen uit de klas mee naar de bijeenkomst en koppelen dat ook weer terug aan de
klas. Succes!!
Tijdens de gymlessen hebben de leerlingen weer mogen boogschieten. Met echte pijlen en
bogen werden voorwerpen van kasten en banken geschoten, waarmee de leerlingen punten
verdienden. Het enthousiasme was groot. Met dank aan juf Kim die dit georganiseerd
heeft! In de vorige nieuwsbrief lieten we weten dat twee bovenbouwgroepen een bezoek
gingen brengen aan het pré- historisch dorp in Eindhoven. Uit de verhalen die verteld
werden, toen ze terug kwamen bleek, dat ze een geweldige ochtend hadden gehad waaraan
ze nog lang herinneringen bewaren. Met dank aan de ouders, die ervoor gezorgd hebben
dat het vervoer naar Eindhoven goed geregeld was. In de week van de gezonde pauzehap
hebben de kinderen genoten van o.a. bananen, kwark, crackers en aardbeien. Bijna alle
kinderen hebben er in ieder geval van geproefd. In de keuken was het sowieso een drukte
vanwege de voorbereidingen van de inloopavond.
De verkoop van de kinderpostzegels was weer een succes. Een hele groep leerlingen is
langs de deuren gegaan om de zegels te verkopen. Dank je wel voor jullie actieve bijdrage
en ook dank je wel aan alle kopers van de postzegels, kaarten etc.
En dan gaan we, na de inloopavond, genieten van een welverdiende herfstvakantie. We
gunnen iedereen mooi weer en een plezierige tijd. Zoals gebruikelijk starten we na de
vakantie met een luizencontrole. De moeders die dit na elke vakantie weer op zich nemen,
willen we hartelijk bedanken. Door het goed in de gaten te blijven houden, kunnen we de
laatste tijd spreken over een redelijk luisvrije school. Ook al snel na de vakantie staat voor
de bovenbouwgroepen 3 tot en met 7 Cashen op het programma. Dit is een interactieve
voorstelling door theatergroep ‘Helder’ waarin o.a. geld, sparen, geld uitgeven en zakgeld
centraal staan. Vervolgens gaan we op vrijdag 9 november weer genieten van het nationaal
schoolontbijt.

Overzicht open dagen, informatieavonden en andere bijeenkomsten Voortgezet
Onderwijs
School, plaats en niveau
Praktijkschool Helmond

Vakcollege Helmond
Richting VMBO Basis en Kader

Dr. Knippenberg (VMBO T)
Helmond

Jan van Brabant, Deltaweg
(VMBO G/T – MAVO)
Helmond
Carolus Borromeus (VMBO T)
Helmond

Voortgezet Onderwijs Helmond
-Praktijkschool Helmond
-Vakcollege (VMBO Basis en Kader)
-Jan van Brabant (vanaf VMBO T)
-Carolus Borromeus (vanaf VMBO-T)
-Dr. Knippenberg (vanaf VMBO T)
Voortgezet Onderwijs Helmond
Voortgezet Onderwijs Helmond

School, plaats en niveau
Alle scholen IVO-Deurne

Hub van Doorne
(VMBO Basis en VMBO Kader)
Deurne
De Sprong (Praktijkonderwijs)
Deurne
Alfrink (MAVO / VMBO G/T)
Deurne
Alle scholen IVO-Deurne

Wat is er te doen?
Informatieavond
Inschrijven via:
www.vohelmond.nl/voorlichting
Informatieavond
Inschrijven via:
www.vohelmond.nl/voorlichting
Informatieavond
Inschrijven via:
www.vohelmond.nl/voorlichting
Informatieavond
Inschrijven via:
www.vohelmond.nl/voorlichting
Informatieavond

Datum en tijd
Do. 15 november
19.30 – 21.00

Di. 6 en Do. 8 november
19.30 – 21.00

Ma. 26 en Do. 29 november
19.30 – 21.00

Ma. 3 en Do. 6 december
19.30 – 21.00

Ma. 10 en Wo. 12 december
19.30 – 21.00

Inschrijven via:
www.vohelmond.nl/voorlichting
Open dag

Zo. 10 februari

Aanmelden
Kennismakingsmiddag

Di. 12 en Wo. 13 Maart
Do. 13 juni

Wat is er te doen?
Informatieavond
Aanmelden via
www.ivo-deurne.nl
Kijkdag

Datum en tijd
Ma. 12, Wo. 14 november
Ma. 19 en Do. 22 november

Kijkdag

Zo. 10 februari 13.00-15.00

Kijkdag

Zo. 10 februari 13.00-15.00

Proeflessen
Aanmelden via ivo-deurne.nl, na
10 februari

Wo. 27 februari 14.00-16.00

Zo. 10 februari 12.00-15.00

IVO-Deurne
-De Sprong
-Hub van Doornecollege
-Alfrinkcollege
Alle scholen IVO-Deurne

Aanmelding

Ma. 11 maart t/m Vr. 15 maart

Kennismakingsmiddag

Wo. 19 juni 14.00-16.00

School, plaats en niveau
Nuenens college
Niveau: VMBO Basis /
VMBO Kader / MAVO
Nuenens college

Wat is er te doen?
Minilessen voor kinderen
Aanmelden bij
m.heijnen@nuenenscollege.nl
Informatieavond + volgen
minilesjes voor kinderen
Open dag
Vooraanmeldingen

Datum en tijd
Do. 11 oktober

Nuenens college
Nuenens college

Di. 13 november vanaf 19.30
Za. 19 januari 10.00-14.00
Vanaf ma. 4 februari

Aanmelden via
ondersteuningsteam
@nuenenscollege.nl
School, plaats en niveau
Citaverde college, Horst
Niveau: VMBO Basis /
VMBO Kader / VMBO G/T

Wat is er te doen?
Open dag

Datum en tijd
Za. 3 november 10.30 – 13.30

School, plaats en niveau
Commanderij college,
Gemert / Laarbeek
Niveau: Praktijkonderwijs, VMBO
en hoger
Commanderij college,
Gemert / Laarbeek
Commanderij college,
Gemert / Laarbeek

Wat is er te doen?
Open dag

Datum en tijd
Za. 26 januari 09.30-14.00

Open lesmiddag
Inschrijven via de basisschool
Kennismakingsmiddag

Wo. 9 januari,Gemert (VMBO)
Wo. 16 januari, Gemert (PRO)
Wo. 26 juni (beide locaties)

School, plaats en niveau
De Rooi Pannen, Eindhoven
Niveau: VMBO Basis /
VMBO Kader / VMBO G/T

Wat is er te doen?
Mogelijkheid voor leerlingen om
een rondleiding te krijgen door
de school.
Aanmelden hiervoor telefonisch
(013 850 65 00) of via de
website:
www.rooipannen.nl
Informatieavond voor ouders
+ activiteit voor kinderen
Aanmelden hiervoor via de
website: www.rooipannen.nl
Open dagen

Datum en tijd
Vanaf 24 oktober op
woensdagen 14.00-16.00.

De Rooi Pannen, Eindhoven

De Rooi Pannen, Eindhoven

Wo. 21 november 19.00-21.00
Di. 27 november 19.00-21.00

Zo. 18 november 11.00 – 16.00
Zo. 20 januari 11.00 – 16.00

School, plaats en niveau
Helicon, Eindhoven
Niveau: VMBO Basis /
VMBO Kader / VMBO G / T+
Helicon VMBO, Eindhoven

Helicon VMBO, Eindhoven
Helicon VMBO, Eindhoven

Helicon VMBO, Eindhoven

Wat is er te doen?
Voorlichting voor leerlingen met
extra ondersteuningsbehoefte
Inschrijven via de website
www.helicon.nl
Workshopavond
Inschrijven via de website
www.helicon.nl
Open dag
Aanmelddata voor leerlingen
met extra
ondersteuningsbehoefte
Minilessen
Inschrijven via de website
www.helicon.nl

Datum en tijd
Di. 6 november 16.00-21.30
Di. 27 november 16.00-21.30

Di. 13 november 19.00-20.30
Do. 6 december 19.00-20.30
Za. 19 januari 10.30 – 14.30
Ma. 4 februari en di. 5 februari
15.30-17.00 en 18.00 -20.30
Wo. 6 februari 14.00-17.00
Wo. 9 januari 13.15-16.15
Wo. 30 januari 13.15-16.15

