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nieuwsbrief 3

Sinterklaasviering
studiedag (alle kinderen vrij)
start toetsweken schoolverlaters
nieuwsbrief 4

Kledingactie
Van de stichting Aktie 68 hebben we het bericht gekregen, dat we tijdens onze laatste
inzamelingsactie 555 kg aan kleding hebben opgehaald, een verrassend hoog gewicht.
Dank je wel aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen, ook namens stichting Aktie 68!!
In het voorjaar zullen we weer een inzamelingsactie houden. Houd daarmee vast rekening als
u de kasten opruimt!
Licht-aan-actie
Maandag 29 oktober heeft de fietslichtcontrole plaatsgevonden.
Nu kinderen in de ochtend en binnenkort ook bij het naar huis gaan in het donker onderweg
zijn, is het erg belangrijk dat het licht op de fiets goed werkt.
De resultaten van de controle op de Toermalijn leverde het volgende op:
- rood (verlichting niet in orde): 16 fietsen. Lege batterijen was veelal de oorzaak.
- oranje (verlichting in orde, reflectie niet): 2 fietsen
- groen (verlichting en reflectie in orde): 36 fietsen.
In diezelfde week konden de fietsen alsnog door de eigen leerkracht worden gecontroleerd en
de beloning in de vorm van een sleutelhanger worden opgehaald.
Bloembakken
Via een opa van een van onze leerlingen zijn er grote bloembakken op school. In elke klas is
een bloembak geschilderd waarin nu bloembollen gepland zijn, zodat leerlingen de groei
goed kunnen volgen. Dank je wel voor de bloembakken; het ziet er hartstikke leuk uit.

MTB-clinic
Op 18-11 organiseert toerclub Stiphout haar jaarlijkse veldtoertocht.
Dit jaar wordt er bij deze toertocht een mtb-clinic georganiseerd voor jeugd van 7-12 jaar.
De clinic is van 10.00-12.00 uur.
Wat kun je verwachten? De clinic wordt gehouden met medewerking van freestyle BMXrijder Bart Bazelmans. Hij leert je springen, balanceren en bochtentechniek. Het andere deel
bestaat uit een (begeleide) tocht door de bossen. Tot slot is er een tijdrit over een uitgezet
parcours. Hier kun je de geleerde vaardigheden in de praktijk brengen. Na afloop ontvang je
nog een goodiebag.
- Helm verplicht, indien je die niet hebt, kun je er eentje lenen*
- Fiets: MTB, ook deze kun je eventueel lenen*
Van tevoren aanmelden is verplicht; aanmelden kan op: tcs.veldronde@tcstiphout.nl
Wil je meedoen? Wees er dan snel bij, want het maximaal aantal deelnemers is 25 en
vol = vol.
*Fietsen en helmen zolang de voorraad strekt
Dag van de vrijwilliger
Op 7 december is de dag van de vrijwilliger. Ook onze vrijwilligers, Michael en Willy,
bedanken we rond deze datum voor alles wat ze voor de Toermalijn doen. Zonder hun hulp
zou de Toermalijntuin er niet zo mooi uitzien. Bedankt daarvoor mannen!!
Bedankt
Nu al bedanken we de Sligro en de Plus voor hun bijdrage aan de traktatie voor de
Sinterklaasviering. Op deze manier wordt er geen aanspraak gemaakt op het budget van de
ouderraad. Deze vorm van sponsoring kunnen we erg waarderen.
Ouderraad
Hij komt, hij komt, de goede, lieve Sint….
Op 17 november komt de Sint weer aan in het land, verdere invulling van de Sinterklaasviering op
5 december zal via school volgen. Op 6 december hebben de kinderen een vrije dag van school.
In het voorjaar zal de Toermalijn mee gaan doen met het “dodehoek project”.
Voor dit project zijn we op zoek naar een vrachtwagen, die we hiervoor in willen gaan zetten.
Wie o wie zou ons hiermee kunnen helpen?
Mocht u denken hier iets in te kunnen betekenen, dan mag u hiervoor een mail sturen naar: info@sbode-toermalijn.nl

Er zal dan contact met u worden opgenomen om verdere afspraken te maken.
Alvast bedankt!

Schoolfotograaf
Zoals u weet is in de afgelopen tijd de schoolfotograaf geweest. De procedure omtrent de
bestelling van de foto's laat de fotograaf als volgt weten.
Wij verzenden per kind 1 inlogkaartje. School ontvangt ook een overzicht van alle
inlogcodes. Deze kunnen gebruikt worden om de code door te geven aan ouders die
bijvoorbeeld gescheiden zijn. Wij geven namelijk geen inlogcodes in verband met privacy.
Over ongeveer 4 weken ontvangt school een mail met daarin een preview van de
klassenfoto’s. Deze foto's worden vervolgens nagekeken of ze kloppen. Vlak daarna komen de
inlogkaartjes om uit te delen aan de kinderen en kunnen ouders/verzorgers thuis op de
computer inloggen en de foto's bestellen.

Bovenbouw
Allereerst verwelkomen we twee nieuwe leerlingen. In BB 7 is Migalito gestart en in BB 2
Mingues. Ze zijn al goed gewend op de Toermalijn, mede dankzij de manier waarop ze
door hun klas zijn verwelkomd.
Juf Ilse is de trotse moeder geworden van Raf. We feliciteren haar en wensen haar een fijne
tijd toe samen met Raf, zijn grote zus en papa.
Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november gaan de groepen BB 3 tot en met BB 7
aan de slag met de het project Mediamasters. De kinderen worden vijf speldagen lang
uitgedaagd om spannende missies te spelen. Deze missies spelen we op school, maar
kunnen ook thuis gespeeld worden. Onderwerpen die aan bod komen zijn sociale media,
informatievaardigheden, programmeren, cyberpesten, vloggen en online samenwerken.
Wanneer alle missies voltooid zijn, ontvangen de kinderen een Mediamasters certificaat.
Meer weten? Kijk op www.mediamasters.nl
Op dit moment wordt in alle klassen een voorleeskampioen gekozen. Deze kampioenen
strijden op maandag 19 november voor de voorleeskampioen van de Toermalijn. Hij of zij
gaat in een van de komende maanden deelnemen aan de kampioenschappen van de beste
voorlezer van alle Helmondse basisscholen. Iedereen alvast succes gewenst. In onze
volgende nieuwsbrief leest u wie de winnaar van de Toermalijn is geworden.
Op 23 en 30 november komt het Helder theater weer naar de Toermalijn. Zij gaan kinderen
weer duidelijk maken hoe ze kunnen sparen, waarom ze sparen, hoe ze om kunnen gaan
met geld, etc. Dit doen ze met behulp van theater. Beelden zeggen vaak meer dan woorden.
We kennen hen al een aantal jaren.....de verwachtingen zijn weer hoog gespannen.
BB 1 en BB 2 zijn de afgelopen weken weer naar het Jan Vissermuseum geweest in het
kader van het project “Jan en Jet jong". Zij wanen zich tijdens dit project in het verre
verleden en ondervinden dit aan den lijve in het Jan Vissermuseum waar ze activiteiten
mogen doen als koffie malen en wassen op een wasbord. Het was weer een zeer geslaagde
excursie.
Ook in de bovenbouw gaan we onze voorbereiden op de decembermaand, waarin
Sinterklaas en Kerstmis twee belangrijke feesten zijn. Door middel van een briefje en/of
klasbord wordt u op de hoogte gehouden hoe in de klas van uw kind deze feesten gevierd
worden.
Onderbouw
Na een gezellig schoolontbijt afgelopen vrijdag was het deze week tijd voor een
inspectiebezoek. Afgelopen dinsdag waren er een drietal inspecteurs van het Ministerie van
Onderwijs op bezoek bij de Toermalijn. Naast diverse bezoeken in de klassen zijn er
gesprekken gevoerd met teamleden en met kinderen. Ze hebben o.a. goed gekeken naar het
onderwijsaanbod, de ondersteuning in en rondom de groepen, de manier van lesgeven en
de kwaliteit van dit alles. De definitieve rapportage volgt binnenkort maar over het
algemeen waren de inspecteurs heel tevreden over alles wat ze gezien, gehoord en gelezen
hebben. We zijn daar natuurlijk trots op en met de adviezen die we ook gekregen hebben
kunnen we zeker weer geïnspireerd verder gaan.
Met betrekking tot de onderwijskwaliteit zijn we op dit moment volop bezig om het
taalonderwijs op de Toermalijn te onderzoeken en tot ontwikkeling te brengen. De school
krijgt hierbij professionele ondersteuning van enkele taalexperts gericht op bovenbouw en
onderbouw. Zij komen in de klassen kijken en met elkaar bespreken we alle positieve en
goede zaken. Tijdens studiedagen en teambijeenkomsten werken we aan verbetering en
ontwikkeling van het taalonderwijs.

De studiedag van donderdag 15 november staat in het teken van Zien. Een nieuwe methode
voor het volgen van de sociale ontwikkelingen van kinderen. We gaan deze methode
verkennen en gebruiken in de school.
Sinterklaas komt dit weekend aan in Nederland. Ongetwijfeld breekt er voor kinderen weer
een spannende periode aan. Op passende wijze zullen we aan dit feest aandacht besteden
op school. Het programma hiervoor is door enkele collega’s al gemaakt.
Met betrekking tot de instroom kunnen we melden dat er op dit moment weer enkele
oriënterende bezoeken en gesprekken gaande zijn voor kinderen die wellicht na de
kerstvakantie gaan instromen. Uiteraard gaan we ook voor deze nieuwe kinderen op zoek
naar de beste plek.
Verder zijn er wat personele ontwikkelingen. Juffrouw Kim gaat binnenkort met
zwangerschapsverlof. Op woensdag 28 november zal voorlopig haar laatste werkdag zijn.
We wensen haar een fijne tijd. Juffrouw Joyce zal haar taken gaan overnemen. Juf Joyce
werkt op dit moment al op de Toermalijn en vindt het leuk om binnenkort bij de kleuters te
starten. We wensen haar veel plezier en succes bij de kleuters. Verder kan ik u mededelen
dat ik, na ruim 24 jaren werkzaam te zijn geweest op de SBO de Toermalijn, een nieuwe
uitdaging wil aangaan. Begin januari 2019 ga ik werken als interim-directeur op SBO de
Brigantijn in Deurne en Someren. Ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt op de
Toermalijn. Het was fijn om als teamleider van de onderbouw met leerkrachten, kinderen
en met ouders te kunnen werken. Alle waardevolle ervaringen neem ik mee naar mijn
nieuwe werkplek. De komende weken zal ik mijn werkzaamheden gaan afbouwen en gaan
overdragen aan collega’s. Woensdag 6 december zal mijn laatste werkdag zijn op de
Toermalijn.

Onderzoek naar tevredenheid over school
Graag aandacht voor een extra editie van de nieuwsbrief, die wij, na deze, apart
versturen. Daarin kondigen wij een onderzoek aan naar de tevredenheid over
allerlei schoolse dingen. Dit onderzoek wordt via vragenlijsten afgenomen bij u
(ouders), bij het team en op school bij de kinderen. Bij u willen we dat gaan
doen via uw e-mailadres. Als u bezwaar heeft tegen deelname aan dit
onderzoek, kunt u dit kenbaar maken door uiterlijk a.s. maandag de 19e een
reactie te sturen op deze mail.

