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Dank je wel
Het team dankt alle ouders voor de prettige samenwerking en voor hun inzet tijdens de
diverse activiteiten in het afgelopen schooljaar. Tevens wenst het team u een hele fijne,
zonnige en gezellige vakantie toe. Geniet ervan!!
Teaminformatie
Zo vlak voor de vakantie hebben we van een aantal teamleden gehoord dat zij een andere
baan hebben geaccepteerd. We noemen daarbij juf Annetta, juf Anne, juf Joyce en meneer
Paul. Ook een tweetal kinderfysiotherapeuten zullen we volgend schooljaar niet terugzien: juf
Marije en juf Martine.
Namens alle kinderen en teamleden hartelijk dank voor jullie inzet van de afgelopen jaren.
We zullen jullie missen!
Door dit alles is er momenteel nog een vacature in een bovenbouwgroep. We zijn naarstig op
zoek naar een collega. Op dit moment is er echter nog geen naam bekend. We houden u op de
hoogte.

Leerlinginformatie
Naast een aantal teamleden dat afscheid neemt zijn er ook leerlingen die de Toermalijn
verlaten. Natuurlijk zijn dit de schoolverlaters die op het Voortgezet Onderwijs starten. Ook
willen we Gazzy, Joey, Jessy, Kyan, Ebbe, Ali, Niama en Lindy veel succes en plezier op hun
nieuwe school wensen.
Zoals u kunt lezen gaan er dus veel kinderen weg, maar er starten volgend jaar ook ongeveer
34 nieuwe leerlingen die we nu al veel succes en schoolplezier wensen.
Diplomazwemmen
Tijdens het diplomazwemmen de afgelopen weken zijn alle kinderen geslaagd. We noemen
ze bij naam: Alysha, Kyan, Raul, Reda, Levi, Sander, Kevin, Milou, Bram, Niels, Antonio,
Mingues, Bo, Anna, Janske, Wassim, Martina, Morchi, Hendrik, Kevin, Neo, Jessey, Bridgit,
Marciano, Shania, Sven, Jan, Luca, Casper, Jamie, Sven, Deniz, Kyrian, Raily, Assitan en
Baki. Gefeliciteerd allemaal!
Toermalijndag
Wat hebben alle kinderen genoten van de Toermalijndag. We hebben heel veel positieve
reacties gekregen van ouders en leerlingen. De Vossenjacht, waarbij we geweldig mooi weer
hadden, de voorstelling in de aula, het optreden van kinderen die meedoen aan Ready to Rock
en de traktaties maakten het voor iedereen een onvergetelijke dag.
Ook in de ouderraad is deze dag geëvalueerd met zeer positieve geluiden!
Markt Pannehoeve
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de zomermarkt bij de Pannehoeve. Een aantal
ouders heeft daar de kraam bemand en hebben voor € 82,50 aan producten van de Toermalijn
verkocht. Het enthousiasme onder de bewoners was groot. De ouders die er voor gezorgd
hebben dat er weer een extra centje in de kas van de ouderraad komt: hartstikke bedankt!
Ready to Rock
Wat stonden de kinderen te stralen op het podium met hun zang, gitaar, keyboard of welk
instrument dan ook! Geweldig! Wat leuk ook dat er zoveel publiek was in de Cacaofabriek
We hopen natuurlijk dat het project volgend jaar een doorstart krijgt zodat veel kinderen er
weer aan deel kunnen nemen.
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
De laatste weken van het schooljaar hebben de kinderen van de onderbouw genoten van
veel leuke activiteiten. Zo hadden we de Toermalijndag waarbij we een vossenjacht hadden
en op zoek gingen naar verklede mensen in de wijk. Tot grote verbazing van veel kinderen
waren ze niet als vos verkleed! In de middag kwam er een optreden van een theatergroep
waarbij we volop mee konden doen en er was een spetterend optreden van Ready to Rock.
Een week later stond iedereen te stralen op het podium. Er werd een lied gezongen over 10
kleine visjes en een liedje van Snappie die dol op zwemmen is. We zijn ook nog naar de
bibliotheek in de stad geweest, waar we mochten luisteren naar het verhaal van Mannetje
Jas. Iedereen mocht de grote jas passen, maar we hebben hem weer snel uitgedaan want het
was veel te warm voor een dikke grote jas.
We hadden de juffen- en meestersdag, nadat de kinderen kennis hadden gemaakt met de
nieuwe meester en/of juf. We zijn naar de speeltuin geweest en we mochten kijken naar de
eindmusical van de schoolverlaters.
Het zit er alweer op...een mooi schooljaar waarin we samen veel gespeeld, geleerd en
gelachen hebben. Soms ook een traantje, maar ook daar vonden we elkaar.
Tijdens de rapportgesprekken hebben we samen met ouders teruggekeken op de groei van
hun kinderen. Ook een vooruitblik gedaan naar volgend jaar. De kinderen waren trots op
hun rapport en wij zijn trots op alle kinderen.
Voor allemaal een mooie zomer en tot in augustus!
Bovenbouw
Schooljaar 2018-2019 zit er op!
Een schooljaar waar we met z’n allen met een goed gevoel op terug kunnen kijken.
De schoolverlaters hebben we gisteren al uitgezwaaid, de rest zwaaien we vrijdag uit.
De schoolverlaters kunnen terugkijken op een geweldig kamp. Wat hebben ze allemaal
genoten en wat heeft het weer goed meegespeeld! Ze zijn ook allemaal al gaan
kennismaken op hun nieuwe school!
Bovenbouw 3 en 4 zijn voor gastlesjes en kennismaking naar de Praktijkschool in
Helmond geweest zodat ze een idee krijgen van de school waar ze eventueel volgend jaar
naar toe kunnen gaan.
Alle ouders hebben een mail ontvangen waarin staat bij welke leerkracht(en) hun
zoon/dochter volgend jaar in de klas zit. We hebben als school daar een paar vragen over
gekregen omdat het voor sommige ouders wat verwarrend/onduidelijk was, excuses
daarvoor! Met de reacties kunnen we volgend jaar de mail aanpassen.
In BB 1 en 2 zou de Edukar komen om zicht te krijgen op de vaardigheid van het fietsen
van onze leerlingen. Het was hiervoor echter te warm waardoor we het geannuleerd
hebben. Complimenten voor de manier waarop kinderen en team de warme dagen door
gekomen zijn.
We hebben afscheid genomen van een aantal stagiaires. Een paar komen volgend jaar
terug. We zullen hen dan weer opnieuw aan u voorstellen.
De verjaardag van de leerkrachten is met veel plezier in de speeltuin gevierd, nadat de
kinderen eerst kennis hadden gemaakt met de leerkrachten waarbij ze volgend jaar in de
klas komen. Ook met de nieuwe leerlingen hebben ze meteen kennis kunnen maken.
Van de musical die door de schoolverlaters voor de ouders is uitgevoerd heeft de
bovenbouw afgelopen dinsdag mogen genieten.
Dit waren de berichtjes voor dit schooljaar. Tot in augustus!!

