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Ready to Rock
Ready to Rock! is het léukste popmuziekproject van Helmond!
Het doel van Ready to Rock is om de bovenbouw op De Toermalijn in aanraking te brengen
met muziekeducatie en samenspel. De manier waarop het project georganiseerd is zorgt
ervoor dat tevens de leefwereld van de deelnemende kinderen wordt vergroot, er ruimte is
voor talentontwikkeling en kinderen de grenzen verleggen van hun
muzikale mogelijkheden. We werken tijdens dit project samen met basisscholen De Goede
Herder, De Vuurvogel, Silvester-Bernadette en Mozaiek. Het eerste deel van het
Ready to Rock project zit erop.
De afgelopen 15 weken hebben de leerlingen instrumentlessen gehad.
De meeste leerlingen zijn erg enthousiast en hebben zelfs al een instrument aangeschaft.
Het is erg leuk om de talenten te zien van onze leerlingen!
We zijn deze week gestart met het tweede deel van het project, waarbij de leerlingen in een
band gaan samenspelen met andere kinderen en instrumenten. Deze bandlessen vinden plaats
bij ons op school op dinsdag- en woensdagmiddag.
Ze werken nu toe naar de optredens van het Ready to Rock Festival.
Dit festival vindt plaats op woensdag 12 juni van 19 tot 21 uur in de Cacaofabriek.
Toermalijndag
Na het Pinksterweekend staat onze jaarlijkse Toermalijndag op de planning. U heeft hierover
al een brief gekregen. Wij laten u nogmaals weten dat er voor een lunch en ook traktaties in
de pauzes wordt gezorgd. We hopen op heel mooi weer en een gezellige dag voor iedereen.
Nu alvast een bedankje aan de ouders die er, samen met ons, voor gaan zorgen dat deze dag
voor onze leerlingen een leuke invulling krijgt.
Nieuwe groep
Vanuit de Ouderraad is de vraag gekomen of ouders geïnformeerd kunnen worden over de
plaatsing in een nieuwe groep bij nieuwe leerkrachten van hun zoon/dochter in het volgende
schooljaar. Hier geven wij als Toermalijn graag gehoor aan en zullen u daarom op maandag
24 juni voor 15.00 uur daarover, via mail, informeren.
Ouderraad
De Toermalijn heeft een samenwerking met de Pannehoeve. Zoals u al vaker in de
nieuwsbrief heeft kunnen lezen gaan er met regelmaat een aantal van onze leerlingen naar de
Pannehoeve om de bewoners daar een gezellig uurtje te bezorgen.
Nu hebben we van de Pannehoeve de vraag gekregen of wij met een marktkraam op hun
jaarmarkt komen staan. De Ouderraad heeft hier volmondig ‘ja’ tegen gezegd.

Dit betekent dat ouders tijdens deze markt producten van de Toermalijn verkopen, zoals jam
en appelmoes, maar ook zelfgemaakte creaties van de leerlingen. De opbrengst hiervan komt
geheel ten goede aan de activiteiten van de Ouderraad.
Bij deze namens de OR alvast een extra dank aan alle hulpouders die dit jaar op een of andere
manier een bijdrage geleverd hebben, super fijn!
We hopen dat we komend schooljaar ook weer op uw hulp mogen rekenen!
In de week van 24 juni kunt u zich als hulpouder inschrijven op de intekenlijst voor
aankomend schooljaar tijdens de 20-minuten gesprekken.
Deze lijst zal te vinden zijn op de stoelen waarop u wacht voordat het gesprek start.
Op deze intekenlijst staan nieuwe activiteiten vermeld om bij te helpen, denk hierbij aan
tuinonderhoud, het poetsen van de schoolkeuken (± 2-3x per jaar)
en het wassen van de schoolramen (± 2 x per jaar).
Verder zijn we dringend op zoek naar ouders die ons een aantal keer per jaar een handje
willen komen helpen met het luizenpluizen op school.
Denkt u nou dat is echt iets voor mij of kent u iemand die dit erg leuk vindt om te komen
doen, dan mag u zich hiervoor aanmelden via: info@sbo-de-toermalijn.nl of een berichtje
achterlaten bij de receptie.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Helaas moeten we na dit schooljaar afscheid nemen van twee leden van de Ouderraad omdat
hun kinderen naar het Voortgezet Onderwijs gaan.
Dit betreft Peggy van Bakel (voorzitter van de OR, moeder van Tristan) en Jamila
Omari (moeder van Hicham).
Tevens heeft Wendy Spruijt (moeder van Jamie) aangegeven aankomend schooljaar haar
functie als lid van de OR te willen gaan beëindigen.
Peggy, Jamila en Wendy, bij deze ontzettend bedankt als betrokken lid van de OR en voor
jullie (jarenlange) inzet voor de school en onze kinderen.
We wensen jullie alle goeds toe!
Dit vertrek creëert plekken binnen de OR, inmiddels hebben er al enkele ouders aangegeven
interesse te hebben om deze plekken graag in te vullen.
Mocht u nou denken dat is misschien ook wel iets voor mij, meldt u zich dan a.u.b. via
info@sbo-de-toermalijn.nl, dan zal hierover vervolgens contact met u worden opgenomen.
Het schooljaar loopt al weer bijna ten einde, nog 4 weekjes en dan mogen we allemaal van
onze welverdiende vakantie gaan genieten.
Alle leden van de OR wensen u via deze weg alvast een hele fijne vakantie toe! Geniet van
het zonnetje en tot volgend schooljaar 🌞
Berichtje van een leerling
"WIJ GAAN DE UITDAGING AAN: DE BERG OP VOOR CLINICLOWNS!
Tristan en zijn vader Harrie van Bakel hebben altijd al een legendarische berg willen
beklimmen die ook op de route van de Tour de France staat. En zij willen graag een goed
doel steunen. Hun goede doel is CliniClowns, een stichting die de familie van Bakel een heel
warm hart toedragen en waarvan zij in de loop der jaren al diverse malen hebben mogen
genieten!
Nu hebben ze de mogelijkheid om deze twee zaken te combineren! En daarom gaan ze
meedoen aan de Alpentocht voor CliniClowns.

Op 7 september 2019 gaan ze deelnemen aan de sponsortocht voor CliniClowns en daarbij
gaan ze op de racefiets naar de top van de Col du Galibier in de Franse Alpen. Hoe mooi is
dat?
VakantieBieb
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede
selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. Bijvoorbeeld Deze mop is top van
Paul van Loon, Met opa door Europa van Tamara Bos, Level 13, Game Over van Esther van
Lieshout en De Zevensprong van Tonke Dragt. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje
van de Bibliotheek en gratis te downloaden. Een lidmaatschap is niet nodig. De VakantieBieb
voor kinderen opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen
beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.
Onderbouw
In de Onderbouw zijn de kinderen al een aantal weken enthousiast bezig met het thema
water. Het gaat over verschillende dingen. Wat leeft er in de zee? Wat leeft er in de
rivieren? Wat is de waterkringloop? Hoe belangrijk is schoon drinkwater? En nog veel
meer! De kinderen hebben zelf aangegeven wat ze graag willen leren over water, wat ze
leuk vinden om te knutselen en wat ze graag willen doen met water. Inmiddels zijn de
groepen OB3 t/m OB7 naar natuurtuin De Robbert geweest.
De kinderen mochten elk met een eigen schepnetje scheppen in de sloot. De dieren
mochten ze vervolgens in een bak doen om ze beter te kunnen bekijken. Ze hebben
kikkervisjes, schorpioenen, salamanders, waterslakken, bloedzuigers, waterkevers en nog
veel meer uit het water geschept. Uiteindelijk hebben we alle waterdieren weer fijn terug in
het water gezet. Een mevrouw vertelde ons allerlei leuke weetjes. Op school hebben we
hiervan een verslag gemaakt. Juf Charity leert ons ook allerlei liedjes rondom het thema
water. We hebben in canon gezongen. Dat ging al erg goed. Ook hebben we proefjes met
water gedaan, een waterpoppetje gemaakt en is de zand/waterhoek ingericht.
Ook de komende weken gaan we verder met het ontdekken van de vele kanten van water
en gezien het mooie weer, zal dit thema goed van pas komen!
Bovenbouw
Het lijkt erop dat we elke nieuwsbrief beginnen met de mededeling dat er weer hard
gewerkt is in de afgelopen periode......en dat is ook zo, getuige de opsomming van alles wat
we de laatste weken gedaan hebben en wat de komende weken nog op de planning staat.
Ten eerste kunnen we tevreden terugkijken op de afgelopen toetsweken. Kinderen hebben
serieus en geconcentreerd aan diverse toetsen gewerkt. De resultaten hiervan worden
momenteel door leerkrachten verwerkt zodat ze tijdens de komende 20-minutengesprekken
met ouders besproken kunnen worden. Ook in de Taalklas zijn bij een aantal kinderen
toetsen afgenomen waarover u ook geïnformeerd wordt.
Een aantal weken is het Green Screen weer op school geweest. In een van de vorige
nieuwsbrieven hebben we omschreven wat een Green Screen is. Het screen zal
waarschijnlijk ook tijdens de musical van de schoolverlaters gebruikt gaan worden. We
zijn benieuwd!
Zoals u in de krant heeft kunnen lezen en op radio en TV heeft kunnen horen is er een en
ander misgegaan met de uitslagen van de eindtoetsen. Ook op De Toermalijn zijn er enkele
uitslagen aangepast maar heeft geen enkele leerling een ander advies voor het Voortgezet
Onderwijs gekregen.

De schoolverlaters zijn naar de jaarlijkse excursie bij Helmond Sport geweest. Ze mochten
alle ruimtes van het stadion bezoeken en kregen daar uitleg over. Om in de sfeer van het
voetballen te blijven zijn ze ook naar het ‘robot’-voetbal in Mierlo-Hout geweest. Hiervoor
hadden we een uitnodiging gekregen en hebben kinderen kennis gemaakt met het door
studenten van het TUe uitgevonden spel. Dit is op techniek gebaseerd zoals ook de
activiteiten op de Automotiv Campus waaraan de schoolverlaters weer hun jaarlijkse
bezoek gebracht hebben, samen met vele andere Helmondse basisscholen. Doel van deze
activiteiten is om kinderen kennis te laten maken met techniek maar ook om ze voor deze
sector warm te maken.
De afgelopen week hebben de leerlingen van Bovenbouw 5, 6 en 7 deelgenomen aan een
onderzoek naar de schrijfvaardigheid van leerlingen. Dit is een landelijk onderzoek dat
uitgevoerd wordt door het Kohnstamm Instituut. Naast het invullen van een vragenlijst
moesten de kinderen onder andere een verhaal afmaken waarvan het begin al gemaakt was.
Op diezelfde dag was 's avonds voor ouders de informatieavond met betrekking tot het
kamp. Helaas waren niet alle ouders aanwezig. Zij zullen schriftelijk op de hoogte gebracht
worden.
De bibliotheek is dit schooljaar nog een enkele keer open. Dank je wel aan de moeders die
er voor zorgen dat de bieb telkens weer bemand is en bedankt voor de inzet van het (bijna)
afgelopen schooljaar!
Een aantal dagen per week wordt er, na schooltijd, flink gerepeteerd voor de optredens van
Ready to Rock die binnenkort in de Cacaofabriek plaatsvinden. Geweldig om het
enthousiasme, doorzettingsvermogen maar vooral ook de talenten te kunnen zien en horen.
Een voorproefje hiervan is aan het einde van de Toermalijndag.
Het praktisch verkeersexamen heeft ook weer plaatsgevonden. We zijn heel benieuwd wie
er met een verkeersdiploma vandoor gaat. Als de uitslag op school bekend is, zullen we dat
ook meteen aan de leerlingen laten weten.
Voordat we het vergeten, bedanken we de stagiaires voor hun inzet van het afgelopen jaar.
Zij hebben, zoals ze zelf zeggen, veel geleerd op De Toermalijn. De meesten zien we
volgend jaar weer terug! Dat zegt natuurlijk ook heel veel!!
Afgelopen week hebben veel kinderen genoten van het Suikerfeest.
Nadat vandaag de nieuwsbrief verstuurd is, gaan we met alle collega's alles klaarzetten
voor de Toermalijndag!
In de komende weken is ook de Edukar weer op de Toermalijn. Bovenbouw 1 en 2 zullen
daarmee laten zien hoe ‘fietsvaardig’ ze zijn. Ouders worden hierover nog geïnformeerd.
Vervolgens gaan we de laatste weken van dit schooljaar tegemoet waarin op 1 juli het
jaarlijkse kennismakingsuurtje gepland staat zodat alle (nieuwe) kinderen kennis kunnen
maken met hun nieuwe leerkracht(en) om vervolgens op 5 juli, de laatste schooldag, de
vakantie in te luiden.

