Raafstraat 8
5702 PW Helmond

NIEUWSBRIEF

Schooljaar 2019-2020
Agenda
Maandag
Woensdag
Donderdag
Woensdag
Donderdag
Maandag

9 september
25 september
26 september
2 oktober
3 oktober
14 oktober t/m
18 oktober

Email: info@sbo-de-toermalijn.nl
Website: www.sbo-de-toermalijn.nl

nieuwsbrief 1

lesvrije dag (alle kinderen vrij)
verkoop kinderpostzegels
informatieavond VO (uitnodiging volgt)
start kinderboekenweek
nieuwsbrief 2
herfstvakantie

Aankondiging nieuwe collega Nicole
In bovenbouw 4 hebben we het goede nieuws, dat binnenkort in deze groep een nieuwe juf
start: juf Nicole Nijenboer-Penninx. De ouders van de kinderen in deze klas zijn al door
middel van een brief op de hoogte gebracht. Juf Nicole is er op maandag, dinsdag en vrijdag.
Op woensdag en donderdag zal meneer Hans in deze groep zijn werkzaamheden voortzetten.
Stagiaires
Aan het begin van dit schooljaar verwelkomen we ook een aantal stagiaires dat voor een
bepaalde periode op de Toermalijn zijn. Wij wensen hen allen veel succes en werkplezier:
Onderbouw 2: juf Kelly
Onderbouw 3: juf Shelly
Onderbouw 4: juf Daphne
Onderbouw 5: juf Nikki
Bovenbouw 1; juf Hester
Bovenbouw 2: juf Maartje
Bovenbouw 3: meneer Aaron
Bovenbouw 6: juf Suzanne

Persoonlijke gegevens
Wilt u er aan denken veranderingen in persoonlijke gegevens door te geven aan de
administratie van de Toermalijn, zodat onze gegevens up-to-date zijn. Zeker
telefoonnummers die veranderen, moeten bij ons bekend zijn i.v.m. bereikbaarheid.
Bedankt voor de medewerking!
Kledinginzameling
Met de stichting Aktie 68 is weer afgesproken dat zij op vrijdag 11 oktober kledingzakken op
komen halen op de Toermalijn. Mocht u een dezer dagen/weken uw kasten opruimen dan
houden wij ons aanbevolen om de zakken bij ons in te leveren tijdens de inloopavond op
donderdag 10 oktober !!!!
Inloopavond
De persoonlijke uitnodigingen volgen nog, op de kalender kunt u het ook lezen, maar toch
willen we u herinneren aan de geplande inloopavond op donderdag 10 oktober!!!
Klasbord
Klasbord is een middel om ouders op de hoogte te brengen van schoolse aangelegenheden.
Het is een communicatiemiddel alleen voor ouders/verzorgers.
Ouderraad
Inmiddels is het nieuwe schooljaar weer gestart en hebben we er de eerste drie weken al weer
op zitten. We hopen dat iedereen ontzettend genoten heeft van een heerlijke vakantie en al
weer een klein beetje gewend is aan zijn/haar nieuwe klas, leerkracht of misschien zelfs wel
nieuwe school. Wij, de leden van de OR, willen jullie in ieder geval weer van harte welkom
heten. Laten we er met z'n allen weer een positief en gezellig schooljaar van maken!
Bibliotheek
We zoeken voor de bibliotheek op school nog een ouder om te helpen! Wie houdt er van
boeken en heeft er op woensdag of vrijdag tijd om ons te helpen? Laat het alsjeblieft even
weten in de klas van uw kind
Taalwerkplaats
De taalwerkplaats is ook weer open. Er zijn al veel kinderen komen werken bij ons. Er zijn
wat dingen anders dit schooljaar. Zo hebben we wel 4 taalklassen dit jaar. Om ze goed uit
elkaar te kunnen houden hebben ze een kleurtje gekregen. Onze bovenbouw taalklas is geel,
de taalklas voor onderbouw 4 t/m 7 is groen, de taalklas voor onderbouw 3 is blauw en onze
kleuters hebben een paarse taalklas. Tot februari komt juf Sanne ons team versterken in de
taalwerkplaats. Zij is vierdejaars logopedie stagiaire. Gelukkig zijn ook juf Karin en juf
Ivonne als ambulant begeleider vanuit de taalbrug weer bij ons op de Toermalijn.
Het eerste thema waaraan we werken gaat vooral over onszelf en onze omgeving.
Mocht u als ouder ooit een vraag hebben m.b.t. logopedie dan kunt u altijd contact met ons
opnemen. Vraag dan naar Marleen Keeris of Lindsey Dorleijn, logopedistes op de
Toermalijn.
Keuken
Juf Anja en juf Maria willen in de keuken op school weer jam/appelmoes gaan maken. Als u
dus kleine HAKpotjes (geen grote) heeft, kunnen zij die heel goed gebruiken.

Start van het Sportseizoen
Zondag 8 september tussen 10.00 en 14.00 uur
Op deze dag zetten meer dan 35 Helmondse sportaanbieders hun deuren open om jou te
ontvangen!
Op de Fietsroutekaart die verspreid is onder alle basisschoolleerlingen en die bij Jibb+ te
verkrijgen is, staat het overzicht wat er te doen is en zie je voor welke leeftijd de
sportaanbieder iets aanbiedt.
De toegang bij de clubs, die meedoen aan de Fietsroute, is gratis en het is niet nodig om je
vooraf aan te melden voor een activiteit. Stap dus op de fiets, met het hele gezin, en ga sfeer
proeven bij de vele sportaanbieders in Helmond. En kleed je sportief, want op veel plaatsen
worden clinics aangeboden. Bekijk het volledige sportaanbod en de tijden op de website van
Jibb+: www.jibbplus.nl.
Ga jij jouw sport ontdekken?!
Annatheater
Vanaf 4 september: Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater
Altijd al eens op de planken willen staan om te zien of er een acteur in je schuilt? Op
woensdag 4 september beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom gratis
een proefles volgen!
De lessen worden vanaf 4 september op woensdagen en donderdagen gegeven.
Jeugtheaterschool Annatheater won de prijs van beste toneelstuk en beste acteur op het Kicke
Festival Eindhoven 2019 en een Brabantse theaterprijs 2016)
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool
Annatheater presenteert: “Yvonne, Prinses van Bourgondië.”
Elf acteurs spelen het toneelstuk "Yvonne, Prinses van Bourgondië". Absurd en ontroerend
toneel.
De kroonprins wandelt in het park en vindt het leven saai. Dan ziet hij Yvonne. Ze is lelijk,
volgens haar tantes stroomt haar bloed te traag. De prins besluit direct met haar te trouwen.
Niet uit liefde, maar omdat hij iedereen, en vooral zijn ouders, op de zenuwen wil werken.
Yvonne zwijgt en kijkt. Het hele hof is in shock. Ieders ware aard komt naar boven en oude
geheimen worden ontsluierd.
Als je anders bent en anders doet hoor je er niet bij en moet je weg. Hoe kunnen ze zich in
godsnaam ontdoen van prinses Yvonne?

Reactie op onze laatste voorstelling “As You Like It”:
“Jonge acteurs spelen de sterren van de hemel” (Recensie Eindhovens Dagblad van “As You
Like It”, de laatste voorstelling van onze productiegroep)
Geschikt voor de bovenbouw van het Basisonderwijs!
regie: Lavínia Freitas Vale Germano
spel: Pepijn van den Berg, Kayla Bott, Rubén-Fernando Vargas Domínguez, Caroline van
Gemert, Bart de Groot, Eva van Hemert, Fenne Kusters, Tara Matic, Enna Miličević, Joy
Strijbosch en Mosa Veldhuizen
data: zaterdag 28 en zondag 29 september, vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019
tijden: vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur
entree: kinderen/jongeren € 8,00, volwassenen € 10,00
kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 06-28104333
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

Urban Matterz
Op zaterdag 21 en zondag 22 september zal het jaarlijkse festival Urban Matterz weer
plaatsvinden. Deze keer op een andere locatie dan voorgaande jaren namelijk onder de
Traversebrug!
Op zondag 22 september is er tussen 10.00 en 18.00 uur een gaaf festival, wat voor alle
leeftijden gratis toegankelijk is. Naast hele vette graffiti artiesten, exposities en NK miniramp
is er natuurlijk ook heel veel te doen en te ervaren op het gebied van Urban Sports! De
volgende sporten komen aan bod: Freerunning, BMX, skates, steps, skateboarden, basketball,
pumptrack, gauswheel, suppen, straatvoetbal en pannakooi.
Check de flyer van Urban Matterz voor alle informatie!
Vanaf 31 augustus om 12.00 uur kan je je inschrijven voor de workshops van de
verschillende onderdelen.
Mochten er workshops of challenges vol zitten, alle onderdelen zijn naast de vaste
workshoptijden beschikbaar om vrij uit te proberen.
Aan alle onderdelen kunnen, naast jongeren en volwassenen, ook al kinderen vanaf 4 jaar
gratis deelnemen!
Aanmelden kan via www.urbanmatterz.nl/urbansports

Ondersteuning nodig?

bel 14 0492

Wie zijn wij?
Wij zijn het eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor jullie namens alle gezins- en
jongerencoaches van de gemeente Helmond. We bestaan uit een team van 5 medewerkers: Bilal
Aazzaoui, Nicole Dekker, Lies Geurts, Wendy Bergman en Lenneke Roks. Wij zijn ervaren gezins- en
jongerencoaches binnen de gemeente Helmond.
Wat doen we?
U kunt bij ons terecht met alle vragen over opvoeden, opgroeien, gedrag van kinderen en jeugdigen
in de leeftijd van 0-23 jaar en hun gezinssituatie. Vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op slapen,
eten, regels, het bevorderen van wenselijk gedrag, nieuwe vaardigheden aanleren, omgaan met
ongewenst gedrag, het versterken van de band of communicatie tussen ouders en kind/jeugdige,
zelfstandig wonen etc. Naast bovengenoemde vragen kunt u ons benaderen voor andere vragen
rondom zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld over het inschakelen van gespecialiseerde
hulpverlening, gezondheid, geldproblemen, problemen rondom scheiding, mantelzorg, vervoer,
rouw en ga zo maar door. Wij zorgen er voor dat uw vraag, als wij deze zelf niet kunnen
beantwoorden, bij de juiste persoon terechtkomt.
Mocht u graag in contact komen met een vraag, voor advies of om ergens over sparren bel ons
vooral!
Vriendelijke groeten,
Bilal Aazzaoui, Lies Geurts, Wendy Bergman, Nicole Dekker en Lenneke Roks
Contactgegevens:
14-0492, toets optie 2, vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m vr 08.30-17.00 uur)
Meer informatie?
www.helmond.nl/socialeteams

Nieuws
Onderbouw
Het nieuwe schooljaar is alweer bijna 3 weken geleden begonnen met in de onderbouw 7
groepjes gezellige kinderen. Kinderen (en ouders) die we al kenden en ook nieuwe kinderen
(en ouders) en leerkrachten. Welkom iedereen! Het is altijd weer even wennen aan elkaar en
aan de regels en afspraken in de nieuwe klas.
We zijn begonnen met het thema IK en mijn omgeving. We maken tekeningen en hebben
het over Ik in het gezin, IK en de wereld, hoe zie Ik eruit?
OB3 is al begonnen met leren lezen en schrijven van de letters. In OB4 hebben we een
leuke verjaardagskalender gemaakt, zijn we gestart met lezen, rekenen, schrijven, verkeer
en Rots en Water en besteden we aandacht aan de gezonde pauzehap. In OB5 staan 2
aquariums, die de leerlingen zelf verzorgen en zijn de kinderen in de keuken geweest om
appelflappen te bakken en thee te drinken. In OB6 zijn de kinderen begonnen met een
weektaak, wat ze hartstikke goed doen.

Eén ding is zeker: alle leerkrachten hebben weer heel veel zin er een goed jaar van te maken
met z’n allen. Heel veel plezier en succes!
Inloop
Graag willen we via deze Nieuwsbrief onze afspraak betreffende de inloop (8.30-8.45u) bij
u onder de aandacht brengen.
Voor de kinderen van OB1 en OB2 mogen de ouders/verzorgers elke ochtend van de week
mee naar binnen en hun kind naar de groep brengen.
Voor de ouders/verzorgers van OB3 t/m 7 geldt deze afspraak alleen op de maandag en
donderdag. Op alle andere dagen (dinsdag, woensdag en vrijdag) worden de kinderen bij de
poort afgezet, wordt er daar afscheid genomen en komen de kinderen alleen naar binnen.
Ingangen
Rond onze school zijn diverse poorten waardoor kinderen/ouders naar het schoolplein
kunnen komen. Deze poorten worden in de ochtend om 8.30u geopend.
Over het gebruik van de poorten hebben we de volgende afspraken:
· De Raafstraat heeft 2 poorten, 1 voor de kleuters (OB1 en OB2) en de poort waar alleen de
kinderen die met taxivervoer naar school komen gebruik van maken.
· Aan de Reigerlaan zijn ook 2 poorten, 1 poort voor de kinderen die met de fiets naar
school komen en 1 poort voor de kinderen die gebracht worden of die te voet naar school
komen.
Alle poorten gaan rond 8.45u weer op slot. De voetgangerspoort sluit om 8.50-8.55u.
Als de poorten op slot zijn dan kunt u gebruik maken van de hoofdingang aan Raafstraat 8.
Bovenbouw
Alle kinderen in de bovenbouw hebben een goede start gemaakt in schooljaar 2019-2020.
Vooral de nieuwe leerlingen hebben natuurlijk extra moeten wennen maar zijn door hun
klasgenoten goed opgevangen en zijn door hen wegwijs gemaakt in de school.
We gaan er met alle collega’s van de Toermalijn, kinderen en hun ouders/verzorgers weer
een goed jaar van maken!
De inloggegevens voor klasbord worden een dezer dagen in orde gemaakt zodat u door
middel van een app het schoolgebeuren ook enigszins kunt volgen.
Naast het centrale thema waar de hele school mee gestart is: ‘Ik en mijn omgeving/Ik en
social media’, is BB1 en 2 ook gestart met het project ‘Jan en Jet’. Dit project neemt de
kinderen mee naar vroegere tijden. Ook hierin staat ‘Ik’ centraal omdat steeds de
vergelijking wordt gemaakt met de situatie toe en nu. Aan dit thema is een museumbezoek
aan het Jan Vissermuseum gekoppeld zodat ze daar ook nog aan den lijve kunnen
ondervinden hoe het leven er in vroegere tijden uitzag.
BB3, 4 en 5 zijn begonnen met de omgeving ‘Nederland’ en daarmee gestart in
Amsterdam. De input wordt door leerkrachten gehaald uit de nieuwe methodes die wij
sinds dit schooljaar gebruiken: Staal en Blink.
De leerkrachten hebben met alle leerlingen een persoonlijk gesprek gevoerd over onder
andere de doelen die ze zichzelf stellen voor de komende periode. In de
kennismakingsgesprekken met ouders is dit in de meeste gevallen besproken.
De lesvrije dag op 9 september staat voor de leerkrachten in het teken van het maken van
plannen per vakgebied voor de komende periode.
Een van de komende weken komt er ook een ‘virtual reality’ set naar de Toermalijn zodat
leerlingen hier ook kennis mee kunnen maken. Meneer Rutger zal initiatieven nemen om
dat op school te introduceren.
Met dank aan enkele moeders is de luizencontrole weer uitgevoerd!

Mocht uw kind luizen hebben dan wordt er telefonisch contact met u opgenomen. Alle
ouders van de klas krijgen dan een brief waarin staat dat er luizen geconstateerd zijn in de
klas, niet bij uw zoon/dochter. Met wel de vraag om thuis ook goed te blijven controleren.
Ook dankzij de inzet van een aantal ouders/verzorgers is de bibliotheek weer geopend waar
de klassen met hun leerkracht boeken gaan lenen.
Net voordat de volgende nieuwsbrief uitkomt, start de Kinderboekenweek met als thema:
Verhalen over reizen; reis je mee? Dit thema zal in alle klassen behandeld worden.

