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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 28 jan.: STUDIEDAG: alle leerlingen vrij
 29 jan.: STUDIEDAG: alle leerlingen vrij
 1 febr.: STUDIEDAG: alle leerlingen vrij
 3 febr.: viering Carnaval – groep 1 t/m 8
 3 febr.: rapport mee – groep 1 t/m 8
 11 febr.: rapportagegesprekken – groep 1 t/m 7
 16 febr.: rapportagegesprekken – groep 1 t/m 7
 19 febr: 13.15 uur leerlingenraad
 22 febr. t/m 26 febr.: VAKANTIE

INHOUD:
1. Nieuwe website
2. Mad science komt bij jou op school!
3. Studiedagen
4. Een bijzonder concert

1. Nieuwe website
We hebben het al eerder aangekondigd. De nieuwe website komt eraan. En
nu is het zover. Met trots kunnen wij u meedelen dat onze nieuwe website
online is gegaan.
De naam van de site is dezelfde gebleven: www.toermalijn.net
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de nieuwe vormgeving.
Samen met Patrick Edens van Brand-experience hebben wij besproken
waaraan een hedendaagse website moet voldoen. Daarbij was de mening van de beheerders van de
website van belang. Degenen die al een kijkje mochten nemen zijn enthousiast. En wij ook.
Wat zijn naast de moderne frisse uitstraling de voordelen van de nieuwe site:
de site is ook goed te lezen op tablets en smartphones; probeert u het maar eens uit.
het is overzichtelijk en onderwerpen zijn met 1 klik te bereiken.
een verbeterde communicatie en verstrekking van informatie naar ouders.
op de homepagina vindt u direct belangrijke informatie over activiteiten en actueel nieuws.
het telefoonnummer van de school kunt u op de homepagina vinden. Met uw smartphone
kunt u via deze weg direct de school bellen.
We zullen de komende tijd kritisch kijken naar de inhoud en, indien
nodig, informatie actualiseren.
2. Mad Science komt bij jou op school!
Dit schooljaar komt er een gekke wetenschapper van Mad Science
de naschoolse Wetenschap & Techniek cursus verzorgen op de
dinsdagmiddag. Na een knallende aftrap op 29 februari met een
spectaculaire Science show, kunnen kinderen zich via onze
website www.nederland.madscience.org opgeven voor de
wetenschap & techniekcursus (zie ook bijlage voor meer informatie).
Vanaf 22 maart a.s. worden de kinderen gedurende 6 weken lang meegenomen in de wondere
wereld van experimenten, proefjes en spectaculaire demonstraties! Elke week staat een nieuw

thema centraal en zal de professor de Techniek en Wetenschap die
daarachter zit uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als
echte slimme wetenschapper! Van het maken van slijm tot
raketwetenschap. Er komt van alles aan bod!
Tijdens de naschoolse cursus komen kinderen spelenderwijs in aanraking
met verschillende aspecten van Wetenschap en Techniek. Ze leren om te
onderzoeken en te ontdekken, maar ook om hypotheses te maken en te
analyseren.
Mad Science is op een missie om kinderen te enthousiasmeren voor
Techniek en Wetenschap. Met behulp van de knotsgekke wetenschappers,
spannende demonstraties en dito activiteiten komen steeds meer kinderen
in aanraking met de wereld achter Techniek en Wetenschap!
3. Studiedagen
Op 28 januari, 29 januari en 1 februari zijn de kinderen vrij.
Als team gaan we op deze dagen hard aan het werk met diverse
onderwerpen.
We gaan aan de slag met:
- Schoolplan 2016-2012
- Nieuwe methode wereldoriëntatie
- Nieuwe CAO primair onderwijs
- Diverse workshops voor en door leerkrachten waaronder beelddenken, coöperatief leren en
kunst kijken met kinderen.
- Digitale rapporten*
*Op woensdag 3 februari krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. U zult dan gelijk merken
dat de werkgroep rapporten de afgelopen periode hard gewerkt heeft aan onze rapporten. U zult
een rapport zien die er qua inhoud en lay-out anders uitziet. Sinds een jaar werken we op de
Toermalijn met het administratiesysteem ParnasSys. Ons rapport is nu ook in dit systeem gezet. Er
worden nu dus geen bolletjes meer gekleurd, maar de resultaten worden digitaal ingevoerd.
De volgende stap wordt dat de resultaten van alle methodetoetsen ook ingevoerd worden in dit
systeem. Het kan dus zijn dat het rapport aan het einde van dit schooljaar
weer wat gewijzigd wordt. Het digitale rapport is dus volop in ontwikkeling en
we zullen de feedback van ouders en de ervaringen van het team gebruiken
om het rapport te verder te ontwikkelen.
Ons streven is dat we uiteindelijk kunnen gaan werken met een digitaal
ouderportaal. Omdat alle gegevens dan digitaal verwerkt worden, kunt u als
ouder thuis inloggen en rondom de oudergesprekken vast een kijkje nemen in
de resultaten van uw kind.
Voor nu is dat nog ver weg, maar we maken dus al wel stappen in dit richting.
4. Een bijzonder concert
Apollo Ensemble speelt Verrassend Klassiek.
Quality Time concerten voor kinderen en hun (groot)ouders:
Zondag 31 januari

11:30 Zeewolde Paviljoen de Verbeelding

de Verbeelding 25

Een mooie samenwerking als cultuurmakelaar met een professioneel gezelschap. Dit, om ook
kinderen in Zeewolde GRATIS in contact te brengen met klassieke muziek.
(Zie bijlage voor meer informatie)
Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
Team de Toermalijn

