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2018-2019
En voor u ligt dan de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. Wat is 2018 weer snel voorbij
gegaan. Wij bedanken iedereen voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar, wensen
iedereen gezellige kerstdagen toe en een goed begin van 2019!!
Weer terug
Op 10 januari zal juf Ilse, na haar zwangerschapsverlof, weer starten in bovenbouw 1.
We wensen haar weer veel succes toe. Dat betekent dat juf Joyce er niet meer zal zijn.
Bedankt voor alles wat je voor BB 1 betekend hebt!!
Juf Joyce werkt nu in OB 1 waar ze juf Kim vervangt die op 10 december met
zwangerschapsverlof is gegaan. Veel werkplezier in OB 1, juf Joyce!!
Gewonnen
Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november zijn de groepen BB 3 tot en met BB 7 aan
de slag geweest met het project Mediamasters. De kinderen werden vijf speldagen lang
uitgedaagd om spannende missies te spelen. Deze missies speelden ze op school, maar
konden ook thuis gespeeld worden. Onderwerpen die aan bod kwamen waren: sociale media,
informatievaardigheden, programmeren, cyberpesten, vloggen en online samenwerken. Toen
alle missies voltooid waren, ontvingen de kinderen van BB 7 een Mediamasters certificaat.

Maar dat was nog niet alles: ze werden landelijke winnaar van dit project. U allen heeft
kunnen zien wat voor een feest dat in de klas is geweest. We feliciteren alle kinderen en
leerkrachten nogmaals met het behalen van dit succes!
Onderzoek naar tevredenheid over school
Hartelijk dank aan alle ouders/verzorgers, die mee hebben gewerkt aan het
tevredenheidsonderzoek van de Toermalijn. Met de resultaten van dit onderzoek dat, zowel
onder ouders, team als kinderen van de bovenbouw heeft plaatsgevonden, worden
kwaliteitsgegevens van onze school gegenereerd en zullen wij als school daar eventuele
acties op plannen.
JIBB
Ga jij knallend het nieuwe jaar in?
JIBB organiseert in de kerstvakantie superleuke activiteiten. Wij kunnen nu al niet meer
wachten om met jullie te sporten. Geef je snel op via www.jibbhelmond.nl.
Via de mail heeft u hierover een folder ontvangen, die ook nog als kopie meegegeven is aan
alle kinderen!!
Ouderraad
De Sint heeft ons land inmiddels verlaten en de lampjes in de kerstboom branden al weer.
Volgende week, op vrijdag 21 december, staat dan ook, in samenspraak met de ouderraad,
het kerstontbijt op het programma.
U heeft daarvan inmiddels een aparte brief van de leerkracht van uw zoon/dochter ontvangen.
Er is aan u gevraagd een lekker hapje te maken voor ongeveer 7 kinderen, zodat zij dit in de
klas gezellig samen kunnen opeten. Bij Kerst gaat het om sfeer en saamhorigheid, hapjes uit
verschillende culturen zijn dan ook van harte welkom, zodat iedereen kan smullen van al het
lekkers.
We gaan er een gezellige ochtend van maken!
De leden van de ouderraad wensen iedereen bij deze alvast hele fijne feestdagen en alle goeds
voor 2019. Geniet van jullie kerstvakantie!
Verkeerssituatie
Elk jaar als het weer wat slechter weer wordt, vragen we in de nieuwsbrief rekening te
houden met de verkeerssituatie rondom de Toermalijn. Vooral bij de poort waar kinderen met
auto's gebracht worden, ontstaan vaak levensgevaarlijke situaties. Wij vragen u uw kind niet
op straat uit de auto te laten gaan, maar in de buurt van de school te parkeren en uw kind te
voet verder naar de poort te brengen; dit voor de veiligheid van alle kinderen en ouders van
de Toermalijn maar ook voor alle andere verkeersdeelnemers.
Annatheater december 2018 en januari 2019
Zaterdag 29 december: Op de planken met Anna!
In één dag een voorstelling maken met kinderen en jongeren!
In de kerstvakantie, op zaterdag 29 december, organiseert het Annatheater een dag vol
theaterplezier voor kinderen en jongeren!
We spelen de hele dag toneel en ’s avonds hebben we een voorstelling, in een echt theater
met alles erop en eraan. Vanuit een spannend verhaal gaan we een flitsend toneelstuk maken.
We gebruiken alle kleuren licht en projecties van kasteelzalen en griezelige bossen!

Kom in het Annatheater in de spotlights staan!
Wanneer: zaterdag 29 december van 10.00 tot 20.00 uur
Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: jongeren en kinderen
Wat kost het: € 10,00
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 /laviniagermano@annatheater.nl
Meer informatie: www.annatheater.nl
Deze dag is mede mogelijk gemaakt door

Cultuur Contact.

Woensdag 9 en donderdag 10 januari 2019:
Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool!
In de tweede week van januari beginnen de lessen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom
gratis een proefles volgen!
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl

Onderbouw
De afgelopen tijd hebben OB 1 en 2 volop kunnen feesten. Eerst was de Sint in het land en
hebben we rondom dit thema een heleboel leuke activiteiten gedaan. We hebben allemaal
bij juf Kim van de gym een Pietendiploma gehaald. Dit hadden we verdiend, omdat we het
Pietenparcours met veel succes hadden afgelegd. Vooral de wiebeldaken waren super. Op
maandag kregen we elke week van een leerling Pietje opdrachten. We hebben een staf
moeten maken en wenstekeningen. Verder hebben we een middag een circuit gehad met de
kinderen van Dikkie Dik. En niet te vergeten was er het bezoek van de Sint op 5 december.
Het was één groot feest, wat hebben we genoten met z'n allen!
Onderbouw 1 heeft afscheid genomen van juf Kim. Maar dat is maar voor even, want als
de baby er is, zien we haar weer terug. Tot die tijd is juf Joyce in de groep.
Nu staan de kerstbomen in onze groepen en zijn de klassen sfeervol versierd. En ook nu
hebben we weer gezellige activiteiten. Een crea-ochtend waarbij veel ouders ons helpen en
op de laatste vrijdag voor de vakantie een lekker ontbijt en een voorstelling rondom
Kerstmis.
Ook de klas van OB 3 ziet er sfeervol uit: de lampjes in de kerstboom fonkelen en elke
ochtend steken we een kaarsje aan om te denken aan de mensen, die er niet meer zijn of die
het niet zo fijn hebben. De komende week gaan we ook nog veel gezellige dingen doen:
kerstcrea, spelletjesuur en natuurlijk het kerstontbijt.
Verder zijn we natuurlijk heel hard aan het werk! We kennen al heel veel letters en oefenen
flink op het lezen van woordjes. Tijdens de Rots en Water lessen en de mindfullnes
oefeningen leren we nog beter met elkaar omgaan en de kinderen leren zichzelf beter
begrijpen. Heel fijn om te zien hoe positief de kinderen hierop reageren!
In de groep van OB 5 zijn de rommelpieten geweest. Ze hadden alles "op zijn kop" gezet
(tafels, stoelen, laptops enz.).

We hebben met de hele groep Sinterklaas een brief gestuurd en een brief terug ontvangen
... wat een feest!
In onze schrijfhoek hebben de kinderen verlanglijstjes geschreven, ze hielden niet op met
schrijven 😊
In de groep hebben we gewerkt met het "Greenscreen". Kinderen konden zelf een
achtergrond kiezen (dak waarop Sint en Piet lopen of een heksenachtergrond) ... dat was
een enorm succes!
En we mochten echt op bezoek bij Sinterklaas en zijn pieten ... dat was erg spannend, maar
wel erg cool!
De kinderen van OB 6 en OB 7 zijn in november naar kinderboerderij ‘De Veldhoeve’
geweest. Daar mochten we allerlei dieren bekijken en de schapen en geiten konden zelfs
geaaid worden. Na de rondleiding hebben we buiten gespeeld in de speeltuin. Tussendoor
kregen we nog wat drinken en iets lekkers. Ondanks de kou was het een erg gezellige
ochtend waar we het thema : ‘de boerderij’ hebben afgesloten. Na de kerstvakantie zullen
we starten met het nieuwe thema: ‘Tijd en Ruimte’.
Tijdens de Sinterklaas periode hadden we met de hele onderbouw ook nog een ander
bijzonder feest: een afscheidsfeest. Juf Ellen nam afscheid van de Toermalijn en is in alle
klassen op bezoek geweest om nog even gezellig te kletsen, een hand te geven en om te
trakteren. We wensen juf Ellen veel plezier op haar nieuwe school.
Nog een weekje school en dan gaan we met z’n allen genieten van een fijne kerstvakantie.
De onderbouw wenst alle papa’s, mama’s, opa's, oma's, verzorgers en natuurlijk alle
kinderen een heel fijne vakantie, fijne kerstdagen en een fantastisch 2019!
Bovenbouw
De receptie van onze school heeft de afgelopen periode een paar keer een metamorfose
ondergaan. Tijdens de inloopavond was er een herfsttafereel te zien, vervolgens werd dit
omgetoverd tot een sinterklaassfeer en nu heeft de aankleding weer met Kerst te maken.
We bedanken hiervoor de stagiaires van de opleiding onderwijsassistent, die hiervoor
steeds gezorgd hebben. Complimenten voor hen!
De afgelopen weken is het zogenaamde Green Screen op de Toermalijn geweest. Hiermee
kun je op een heel eenvoudige manier kinderen in een achtergrond plaatsen, die te maken
hebben met het onderwerp waarover ze iets vertellen. Zo heeft meneer Rutger met een
aantal kinderen een heus ‘Toermalijnjournaal’ gemaakt, waarin Tristan bijvoorbeeld over
tijgers verteld met op de achtergrond tijgers, Kai spreekt over poezen met op de
achtergrond poezen, Danique presenteert het journaal en staat daarbij in de studio van het
NOS journaal. Juf Ellen wordt, over haar vertrek van de Toermalijn, geïnterviewd door
Niama. Het zag er allemaal heel professioneel uit!
De voorleeswedstrijd heeft plaatsgevonden en Antonio uit BB 2 is door de jury verkozen
tot winnaar van de Toermalijn. Hij zal onze school in het voorjaar gaan vertegenwoordigen
en het opnemen tegen de winnaars van alle andere Helmondse basisscholen. U leest
hierover in een van de volgende nieuwsbrieven meer! We feliciteren Antonio met het tot
nu toe behaalde resultaat.
Juf Brenda is met een aantal kinderen aan het oefenen voor een korte kerstmusical. We zijn
heel benieuwd hoe het stuk eruit gaat zien en zullen het met alle kinderen op 21december
gaan bewonderen.

Het Helder Theater heeft in BB 3 tot en met BB 7 een theaterstuk gespeeld. Ronnie en
Connie waren de hoofdpersonen, waarbij Ronnie al zijn geld uitgaf en Connie al haar geld
spaarde. Ze hebben ervoor gezorgd, dat kinderen bewust gemaakt worden over de voor- en
nadelen van zowel het een als het ander. Als beloning kreeg elke klas VVV-bonnen, die
door de Rabobank beschikbaar gesteld zijn. In de loop van het jaar zullen de kinderen
samen met de leerkracht bepalen, waar deze bonnen aan besteed worden.
We kunnen met z'n allen terugkijken op een gezellig sinterklaasfeest. Het lijkt wel of de
surprises, die in BB 1 en BB 2 gemaakt worden en alle andere surprises thuis, jaarlijks
mooier worden. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen.
De schoolverlaters zijn met de toetsen gestart, die meegenomen worden in de rapportage
naar het Voortgezet Onderwijs en de advisering daarvan. We wensen iedereen succes
hiermee! De rest van de school begint hiermee op 21 januari.
Na de kerstvakantie start in BB 1 een nieuwe leerling, Lesley genaamd. We wensen hem
veel plezier toe op de Toermalijn!
Op dinsdag 18 december zullen in de schoolverlatersgroepen door bureau Halt gastlessen
worden gegeven over het omgaan met vuurwerk. Vanuit een preventieve gedachte vooral
m.b.t. het gevaar dat vuurwerk met zich meebrengt, nodigen we daarvoor een medewerker
van Halt uit.

