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Schooljaar 2018-2019

Agenda
maandag
maandag

13 mei
20 mei

donderdag
maandag

23 mei
27 mei

donderdag en vrijdag
woensdag
vrijdag
maandag
dinsdag
donderdag
maandag

30 en 31 mei
5 juni
7 juni
17 juni
18 juni
20 juni
24 juni

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
herfstvakantie
14 oktober
kerstvakantie
23 december 2019
voorjaarsvakantie
24 februari
e
2 Paasdag
13 april 2020
Koningsdag
27 april 2020
meivakantie
27 april
Hemelvaart
21 mei
e
2 Pinksterdag
1 juni 2020
zomervakantie
13 juli

nieuwsbrief 8

start toetsweken
praktisch verkeersexamen voor BB 3 en BB 4
en een aantal schoolverlaters
schoolverlaters naar Automotive Campus
informatieavond schoolkamp voor ouders
BB 5, 6 en 7
Hemelvaart (alle kinderen vrij)
suikerfeest
nieuwsbrief 9
zwemdiploma A
zwemdiploma B
zwemdiploma C
zwemdiploma Survival

t/m
t/m
t/m

18 oktober 2019
3 januari 2020
28 februari 2020

t/m
t/m

8 mei 2020
22 mei 2020

t/m

21 augustus 2020

Voorjaarsmarkt
Er is ook dit jaar weer veel belangstelling geweest voor de voorjaarsmarkt op 18 april.
De markt heeft met de verkoop van door leerlingen gemaakte producten, loterij, spelletjes en
verkoop van koffie, thee en broodjes € 1.190,00 opgebracht, wat geheel ten goede komt aan
activiteiten voor de kinderen. Hartelijk dank dat u met zoveel mensen aanwezig was.
Schooltijden
Houdt u uw mailbox in de gaten om te reageren op het voorstel voor de nieuwe schooltijden.
We verwachten van alle ouders een reactie. De ouders van leerlingen uit de
schoolverlatersgroepen hoeven niet meer te reageren.
Jeugdtheaterschool Annatheater presenteert zaterdag 18 en zondag 19 mei
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert als afsluiting van het cursusjaar 2018/2019
‘Anna Presenteert’. Leerlingen spelen een toneelstuk, waarin ze laten zien wat ze kunnen na
het volgen van een cursus acteren in het Annatheater.
Meer informatie over het programma vindt u op de website van het Annatheater:
Kaarten: € 6,00 www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop: 06-28104333. U kunt ons bellen op werkdagen tussen 17.00 en
19.00 uur. Op voorstellingsdagen zijn wij telefonisch bereikbaar vanaf 11.00 uur.
Onderbouw
Voor de vakantie hebben we leuke weken gehad in OB1 en 2. Met ons thema Lente hebben
we gezaaid, geplant en veel over dieren geleerd. Natuurlijk was er ook een wandeling in
De Bundertjes. Met Koningsdag kleurde het plein oranje en hadden we een heerlijk ontbijt.
De voorjaarsmarkt was ook een vrolijke boel! We vonden het fijn om zoveel kinderen en
ouders ’s avonds te zien.
Het laatste thema van dit schooljaar in de hele onderbouw is Water.
We hebben er nu al zin in en we hopen dat het mooi weer wordt, zodat we ook buiten
lekker aan de slag kunnen met water.
Dit weekend is het moederdag, heel geheimzinnig allemaal. De kinderen van OB1 hebben
een cadeautje gemaakt. De mama’s van OB2 krijgen een speciale verrassing.
Een poosje geleden is juf Kim voor de tweede keer mama geworden. Haar tweede dochter
heet Sinne. Intussen is juf Kim weer begonnen met werken. Fijn dat je er weer bent, juf
Kim!
Op 21 mei en 28 mei gaan OB3, OB4, OB5, OB6 en OB7 naar de Robbert. De kinderen
mogen daar gaan waterscheppen onder leiding van een mevrouw, die werkt bij het
IVN. Super interessant!
In OB3 hebben we veel leuke verhalen gehoord over de meivakantie. Volgeladen met
nieuwe energie kunnen we er deze laatste schoolweken weer tegenaan. We hebben deze
week al een paar TOPdagen gehad, waarin we ook erg hard hebben gewerkt aan het
Moederdagcadeau. Mama's, nog een paar nachtjes slapen en dan mogen jullie het eindelijk
uitpakken :) Namens de juffen alvast een fijne Moederdag gewenst!
In OB7 hebben we samen een woordwolk gemaakt op de I-pad om te kijken wat we er
allemaal al van weten. Juf Charity heeft ons een liedje geleerd over water, waarin ook een
stukje gerapt werd. Dat was leuk! Ook hebben we geleerd hoe de kringloop van water in
elkaar zit. Komende periode gaan we veel leren rondom het thema water.

Bovenbouw
Na een heerlijke meivakantie zijn we begonnen aan de laatste periode van dit schooljaar.
Een spannende periode voor de schoolverlaters, waarin ze vooral de musical gaan
voorbereiden, het kamp op de planning staat, maar waarin kinderen er zich vooral bewust
van worden, dat ze nu echt afscheid gaan nemen van de Toermalijn.
Voor alle anderen is het niet minder spannend, want we gaan in deze periode, onder andere
op basis van de toetsresultaten van de komende toetsperiode, maar ook op basis van
observaties van leerkrachten, een nieuwe groepsindeling maken voor het nieuwe
schooljaar. ‘Bij welke kinderen kom ik in de klas en bij welke nieuwe meesters en/of
juffen?’ Dat zijn de vragen, die de kinderen vanaf nu gaan stellen, maar waarop het
antwoord pas duidelijk is in de week van de 20- minutengesprekken.
In een van de komende weken zullen de schoolverlaters een bezoek brengen aan het
stadion van Helmond Sport. Dit is een jaarlijkse traditie waarin we getrakteerd worden op
een rondleiding door alle ruimtes in het stadion. Ook zullen zij naar een robotvoetbaltoernooi gaan in Mierlo-Hout. We zijn daarvoor uitgenodigd door de
voetbalvereniging, die dit jaar 100 jaar bestaat. Een volgend uitstapje is naar de
Automotive Campus, waar de kinderen allerlei activiteiten gaan doen op het gebied van
techniek. Alle Helmondse basisscholen zijn daarvoor uitgenodigd. We hopen dat de
weergoden ons goed gezind zijn. In de volgende nieuwsbrief kunnen we een terugblik
geven op de genoemde activiteiten.
Voor de kinderen van BB3 en BB4 (en enkele schoolverlaters) staat het praktisch
verkeersexamen op de planning op maandag 20 mei. Allemaal nu al succes gewenst!!
De komende weken is het Green screen weer op de Toermalijn. Dit screen zorgt voor een
achtergrond waartegen de kinderen allerlei activiteiten kunnen ondernemen. Je kunt
bijvoorbeeld de Eiffeltoren op de achtergrond plaatsen en kinderen iets voor laten lezen uit
een boek waardoor het lijkt, dat ze werkelijk in Parijs zijn. Een aantal maanden geleden
hebben we hier al hele leuke resultaten mee geboekt en werden kinderen erg enthousiast
door het werken met het Green screen.
De leerlingen van BB 5, 6 en 7 gaan deelnemen aan een onderzoek naar de
schrijfvaardigheid. Dit onderzoek is in september al aangekondigd en ouders van
betreffende kinderen hebben er in oktober al een brief over ontvangen. In december liet
men ons weten, dat het onderzoek vertraging op liep; vandaar dat we nu pas aan de beurt
zijn.
Het onderzoek zal nu plaatsvinden op 27 en 28 maart. De resultaten van dit onderzoek
geven een beeld van de schrijfvaardigheid van leerlingen.
Tijdens de Koningsspelen hebben we genoten van de diverse spelletjes, die op het
programma stonden, nadat we het Koningsontbijt achter de kiezen hadden. Hartstikke fijn
om te zien hoeveel ouders zich opgegeven hadden om te komen helpen. We hebben zelfs
een aantal ouders een briefje mee moeten geven, dat hun hulp die dag niet nodig was. Toch
bedankt voor de enthousiaste reacties!
Tijdens de studiedag, de dag voor de meivakantie, heeft het hele team zich gericht op Taal.
We zijn van plan om in het nieuwe schooljaar vanuit andere bronnen dan tot nu toe, onze
taallessen te gaan verzorgen. Er worden nu al proeflessen gegeven vanuit verschillende
taalmethodes. Wellicht dat de kinderen hierover thuis al een en ander verteld hebben.

