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Gymkleding
Steeds meer kinderen hebben geen/niet op de goede dag gymkleding bij zich.
Er is een mogelijkheid om die dan op school te lenen maar de frequentie is op dit moment zo
groot, dat ook op school de gymkleding op raakt. Graag aandacht hiervoor!
Kledingactie
Tijdens de voorjaarsmarkt is er weer gelegenheid om gebruikte kleding (in zakken) in te
leveren. De Stichting Aktie 68 komt de kleding op vrijdag 19 april ophalen.
Zwemdiploma’s
Cendjero, Morchi, Adam, Akram, Alisha, Levi, Raul, Kyan, Guilliani, Kyrian, Raily, Jaimie,
Lynn, Amira, Mingues, Antonio, Marciano, Shania, Daan, Eliz en Wassim, hartelijk
gefeliciteerd met jullie zwemdiploma’s!
Kindpakket/Stichting Leergeld
Alle kinderen kunnen meedoen dankzij het Kindpakket!!
Heeft u het als ouder met kinderen tussen de 0 en 18 jaar financieel niet zo breed? Dan kunt u
een beroep doen op het Kindpakket. Vanuit het Kindpakket worden onder andere
schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor sport- of muziekles, zwemles en tal van andere
zaken vergoed. De bedoeling is dat door het Kindpakket alle kinderen uit Helmond evenveel
kansen krijgen, zodat ze zich net als hun leeftijdsgenootjes kunnen ontplooien, dat ze hun
talenten kunnen ontdekken en dat ze kunnen werken aan hun zelfvertrouwen.
Contact met Stichting Leergeld Helmond:
Wilt u gebruik maken van het Kindpakket of kent u iemand in uw omgeving die deze
ondersteuning goed kan gebruiken? Neem dan contact op met Stichting Leergeld Helmond
via info@leergeld-helmond.nl of 0492-522 828 (maandag, woensdag en donderdag van 09.30
tot 11.30 uur).
Ouderraad
Belangrijk om te noteren in uw agenda: 18 april is de Paas-/voorjaarsmarkt op de
Toermalijn.
U kunt daar leuke zelfgemaakte dingen van de leerlingen kopen, maar ook deelnemen aan
allerlei activiteiten.
Het doel van deze markt is natuurlijk gezelligheid, maar ook de opbrengst van deze markt
willen we nu al een keer benoemen. Deze is nl. volledig bestemd voor onze leerlingen,
allerlei activiteiten op school (zoals carnaval, sinterklaas, kerstmis, etc.) kunnen hiermee
betaald worden.
Ook aan de inwendige mens wordt natuurlijk gedacht, lekkere broodjes knakworst, wafels en
andere lekkernijen zullen weer voor een prikkie verkocht worden op deze avond.
Daarnaast kunt u ook al uw oude kleding weer inleveren, die door Aktie 68 zal worden
opgehaald voor het goede doel.
De leerlingen zullen nog uitnodigingen maken, zodat iedereen nog een keer aan de markt
herinnerd wordt. Vindt u het leuk om ook eens te komen helpen bij uw zoon/dochter op
school tijdens een activiteit, dan zijn wij daar erg blij mee, want alle hulp is natuurlijk
welkom!
Wilt u dan a.u.b. even een mail met uw naam en telefoonnummer sturen naar: info@sbo-detoermalijn.nl, dan zal een ouder uit de Ouderraad contact met u opnemen op het moment dat
er hulpouders nodig zijn. Alvast bedankt in ieder geval en wij zien u graag op 18 april van
17.00 - 19.00 uur!

Onderbouw
In februari zijn Wiktor, Denis en Bram gestart op de Toermalijn. We wensen jullie een
fijne tijd in jullie nieuwe groep en op jullie nieuwe school toe.
Terwijl juf Karla uit Kenia ons op de hoogte houdt met foto’s en filmpjes is er en wordt er
op de Toermalijn op allerlei verschillende manieren volop gewerkt met het thema Afrika.
Zo heeft elke groep (OB 3 t/m OB 7) een Afrikaans lied of dansje geleerd en op donderdag
21 februari hebben de kinderen van OB 3 t/m OB 7 elkaar hun lied of dans laten horen en
zien. Sommige groepen maakten er zelfs de muziek bij. Heel knap en leuk om te zien. Het
thema had binnen de Toermalijn volop aandacht. Zelfs onze carnavalsviering op
vrijdag 1 maart staat in het teken van Afrika.
OB 5 was ook erg enthousiast over het thema Afrika. Zo hebben de kinderen erg goed
nagedacht over wat ze al weten, wat ze nog willen weten en wat ze willen doen rondom het
thema. Het gevolg daarvan is, dat we al heel lekkere Marokkaanse thee, koekjes en
pannenkoekjes hebben mogen proeven, die door een paar moeders werden gebracht. We
hebben Marokkaanse kleren mogen bekijken.
We hebben zelfs geprobeerd een emmer water op ons hoofd te dragen, net zoals ze dat in
Afrika doen. Bij juf Maria hebben een paar kinderen voor de hele groep samosa's gemaakt
en iedereen heeft die ook echt geproefd. Ook hebben we van alles gelezen, gezien, gehoord
en getekend over dit thema. In de week van 25 februari hebben een aantal groepen van de
onderbouw bezoek gehad van de moeder van Divinio. Zij heeft verteld over het leven in
Afrika. Ook Anne van Hoof is geweest om te vertellen over haar tijd in Gambia. Ze heeft
ons verteld over de scholen in Afrika, de uniformen, over de burgemeester en de spannende
dieren, die ze daar gezien heeft. Ze had allerlei spulletjes meegebracht en kon erg leuk
vertellen. De kinderen van OB 1 en 2 hebben de afgelopen weken vol enthousiasme
gewerkt aan het thema Afrika. Juf Karla was in de klassen op bezoek gekomen met een
grote koffer. Daar zaten allerlei spullen in, die ze mee zou nemen op haar reis naar Afrika.
In de klas is een Afrikaans schooltje gemaakt, een dierenkliniek voor de zieke
jungledieren. De camper op de gang werd omgebouwd tot een echte safaribus. Het liedje
Jambo Bwana was onze grote meezinger. Een speciale activiteit was het bezoek van Anne,
de mama van Elijha. Ze heeft in de klas verteld over haar jeugd in Kenia. We hebben met
zijn allen erg genoten van dit project en bedanken alle ouders voor de spullen die ze
hebben meegegeven over dit project. Alle kinderen en leerkrachten hebben genoten van
deze verhalen. Op maandag 25 februari was juf Karla weer terug op school. Ze had heel
wat te vertellen en te laten zien.
In de groep van juf Annetta , juf Karla, juf Lotte, meneer Hans en juf Annemiek zijn tot het
einde van het schooljaar op maandag en dinsdag stagiaires werkzaam. We wensen juf
Daphne, juf Samantha, juf Charity een leuke en leerzame tijd toe op de Toermalijn.
Per 1 maart heeft juf Floor, onderwijsassistent/logopedist, een andere baan en om die reden
verlaat ze de Toermalijn. We danken haar voor haar inzet bij ons en wensen haar veel
succes op haar nieuwe school.
Na de carnavalsvakantie gaan OB 3 t/m 7 aan de slag met een nieuw thema:
‘Grootmoederstijd’. U gaat hier beslist nog meer over horen.
Bovenbouw
Op 11 maart start het jaarlijkse Rode Draad project. Dit is een leesbevorderingsprogramma
waarbij aan de hand van opdrachten het lezen en het samen lezen van een boek wordt
gestimuleerd. Het is een project in samenwerking met de stadsbibliotheek.
Een week later starten we met het Programmeerlab. Dit is een project dat is opgezet in
samenwerking met de ICT-coaches van QliQ (het bestuur van de Toermalijn).

Eerst krijgt het hele team een scholing en vervolgens wordt er in alle groepen aandacht aan
besteed. In de volgende nieuwsbrief kunt u er vast nog meer over lezen maar ook thuis
zullen de kinderen tijdens het project wel het een en ander vertellen.
18 maart is het nationale pannenkoekendag. Hiervoor heeft de Toermalijn zich ook
ingeschreven. We gaan de pannenkoeken echter niet voor ons zelf bakken maar voor een
aantal bewoners van de Pannehoeve, een zorginstelling vlakbij de Toermalijn.
Enkele leerlingen zullen voor het vervoer zorgen door een rolstoel te duwen, anderen
dekken de tafels en weer anderen bakken de pannenkoeken. We hopen er voor onze gasten
een geweldige ochtend van te maken.
Ook staan de komende periode de projecten die in samenwerking met Albert Heyn gedaan
worden, op de planning. Het doel is om gezond eten te stimuleren. Zo kan er van allerlei
producten geproefd worden en in een aantal klassen wordt een gezonde lunch geserveerd.
In het kader van de week van het geld komt iemand van het college van burgemeester en
wethouders een gastles geven in BB6. Hiermee wil de gemeente Helmond de
bewustwording stimuleren in het omgaan met geld.
Zoals u kunt zien hebben we weer een periode voor de boeg waarin veel te doen is, zoals
ook de periode die we nu achter ons laten. De afgelopen week is/wordt iedereen
geïnformeerd over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Aan alles wat u te zien krijgt
of ter ondertekening voorgelegd krijgt, kunt u opmaken dat door het team en de kinderen
hard gewerkt is.
In alle bovenbouwgroepen is de afgelopen weken de uitslag besproken met betrekking tot
het tevredenheidsonderzoek dat eind vorig jaar bij de leerlingen is afgenomen. Meneer Piet
is in alle klassen langs geweest om van de leerlingen uitleg te krijgen over bepaalde
resultaten, om bepaalde stellingen ter sprake te brengen die hem opvielen maar ook om de
leerlingen het totaalbeeld van hun klas en van de hele bovenbouw te laten zien. Verrassend
hoe kinderen hier op een positieve manier op reageren en dat wij als school van hen de
bevestiging hebben gekregen dat ze graag naar school komen, er zeer weinig gepest wordt
en dat als er gepest wordt dit ook meteen aangepakt wordt, dat ze de vakken die er gegeven
worden leuk vinden en veel waardering hebben voor de leerkrachten!
Zoals u wellicht al gehoord heeft zijn er weer stagiaires gestopt en gestart. Juf Kim is klaar
met haar opleiding voor onderwijsassistente en daarom gestopt in BB 2. In BB 1 is juf
Hester gestart vanuit de opleiding onderwijsassistente. Ik BB 5 blijft meneer Bram nog een
poos, in BB 3 juf Larissa, in BB 4 juf Amber en in BB 6 is juf Suzanne gestart vanuit Pabo
de Kempel. Allemaal veel succes!!
In de taalwerkplaats heeft juf Esmehan haar stage positief afgesloten en is nu juf Berna van
de opleiding logopedie in haar plaats gekomen.
Afrika is het thema waar ook de bovenbouw mee aan de slag is geweest. U kunt het in de
school duidelijk zien dat aan dit thema gewerkt wordt, met als klap op de vuurpijl de
carnavals- crea ochtend waarin ook Afrika centraal staat. Bedankt aan alle ouders die hun
steentje ook weer aan bijdragen en dank aan de AH XL die de kinderen trakteert op een
banaan.
Antonio uit BB2 heeft op 11 maart, als afgevaardigde van de Toermalijn, meegedaan aan
de voorleeswedstrijd in het Pathé theater. Hij heeft ontzettend goed zijn best gedaan en
werd goed aangemoedigd door zijn klasgenoten en juffen. Helaas is hij niet door naar de
volgende ronde. De hele klas was het er over eens dat degene die gewonnen had het nóg
beter deed dan Antonio.
De klas van meneer Rutger en meneer Paul heeft een heel gezellige busreis en dag gehad
toen ze naar het mediapark in Hilversum zijn geweest. Zij zijn zelfs in de studio van de
Voice of Holland geweest. Een onvergetelijke ervaring!

Tenslotte wensen wij u allen een hele gezellige Carnaval toe en een fijne
voorjaarsvakantie!

