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‘De Toermalijn’ 
Katholieke School voor Basisonderwijs 
Jade 49 
3893 EB  ZEEWOLDE 
Tel. 036-5226020 

 
 
 
 

 

 
Website: www.toermalijn.net E-mail: info@toermalijn.net  

Nieuwsbrief basisschool de Toermalijn, schooljaar 2017-2018, jaargang 19 nr.2; 8 september 2017 
 

BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 13 t/m 15 sept.: kamp groep 8 

 15 sept.: verkiezingen leerlingenraad 

 25 sept. en 26 sept.: kamp groep 6 

 27 sept. t/m 29 sept.: kamp groep 7 

 4 okt. t/m 12 okt.: kinderboekenweek 

 3 okt.: rapportage gesprekken 

 6 okt.: 13.15 uur leerlingenraad 

 9 okt. t/m 12 okt.: Open week 

 10 okt.: rapportage gesprekken 

 13 okt.: studiedag: leerlingen vrij 

 16 t/m 20 okt.: herfstvakantie 

 23 okt.: studiedag: leerlingen vrij 
 
Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader 
bericht. 

INHOUD: 
1. Opgave ouderhulp 
2. Partou buitenspeeldag 
3. Klassenlijsten 
4. Staking PO 
5. Even voorstellen 
6. Social media 
7. Sport- en cultuurimpuls 
8. Typecursus “de Typetuin” 
9. Meester Roel 25 jaar SKOZ 
10. Vrijwilligers gezocht TSO 
11. Luizencontrole 

 
1. Opgave ouderhulp 
Het opgaveformulier voor de ouderhulp hebben alle oudsten van het gezin vandaag meegekregen.  
U vindt het formulier ook in de bijlage. 
 
GRAAG UITERLIJK VRIJDAG 22 SEPTEMBER INLEVEREN! 

Hieronder vindt de uitleg over de ouderhulp. 
 
In school vinden er tal van activiteiten plaats waarbij de hulp van ouders voor ons en de kinderen een 
belangrijke ondersteuning betekent. Door deze extra begeleiding krijgen kinderen meer aandacht en 
raken ouders actief bij het onderwijs betrokken. Aan het begin van elk schooljaar ontvangen alle 
ouders een opgaveformulier. Zij kunnen zich dan opgeven voor diverse activiteiten. 
Het komend schooljaar willen wij graag hulp van ouders bij het realiseren van de volgende 
activiteiten: 
 

- Leeshulp in de groepen 3 t/m 5 
De leerkracht van de desbetreffende groep zal met u overleggen over een handig tijdstip en over de 
invulling.  

http://www.toermalijn.net/
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- Activiteitencircuit groepen 3 t/m 5 of groepen 6 t/m 8 
Er zijn dit schooljaar 3 rondes voor het circuit. Tijdens elke ronde zijn er 3 “les”momenten. Er worden 
workshops gegeven op allerlei gebieden. Hoe meer ouders zich opgeven, hoe meer workshops er 
gegeven kunnen worden. Heeft u zelf leuke ideeën voor de invulling van een workshop, geef dit door 
aan de leerkrachten! 
 

- Overig:  hulp bij raamschilderingen 
  Was ophalen op vrijdag, maandag weer schoon mee naar school  
  Wassen schoolshirts na buitenschoolse activiteiten 
  Uitpakken/controleren jaarbestelling in juni 2018 
  Kopieerwerk voor de klassen 
  Ophalen/wegbrengen boekenkisten van en naar de bibliotheek 
  Hulp in juni/juli bij opruimen en schoonmaken van de school 
  Controleren schoolplein na het weekend  
 

- Werkgroepen voor bijzondere activiteiten: 
Naast ouderhulp op onderwijsinhoudelijk terrein wordt uw hulp ook zeer gewaardeerd bij tal van 
bijzondere activiteiten door het jaar. Voor al deze activiteiten zullen evenals voorgaande jaren weer 
werkgroepen worden geformeerd, bestaande uit 1 of meer teamleden, 1 à 2 ouderraadsleden en 
enthousiaste ouders! Heeft u belangstelling voor één of meerdere werkgroepen, dan kunt u zich 
opgeven via het formulier.  
De werkgroepen worden later in het schooljaar definitief samengesteld. Opgave betekent niet 
automatisch dat ouders in de betreffende werkgroep ingedeeld worden. (Soms zijn er nl. te veel 
opgaven). Dit gaat dan in overleg met betrokken ouders. 
 
werkgroep: Kleuterfeest 
Voor het jaarlijkse kleuterfeest is er altijd veel extra hulp nodig om het kleuterfeest te doen slagen. 
We gaan ervan uit dat wie zich opgeeft voor de voorbereidingen ook daadwerkelijk aanwezig kan zijn 
op deze momenten en natuurlijk op de dag zelf. Opgave alleen voor de dag zelf is ook mogelijk. 
 
sportdag voor groep 5 t/m 8 
Op woensdag 23 mei 2018 vindt de jaarlijkse sportdag plaats. Wie kan ons deze dag helpen bij het 
begeleiden van de sportactiviteiten?  
(de groepen 1 t/m 4 gaan deze dag gewoon naar school) 
 
werkgroep Sinterklaas 
Wie helpt ons met de voorbereidingen en op de dag zelf? 
We vieren de verjaardag van Sinterklaas gewoon op 5 december. Alle kinderen zijn op 5 december ’s 
middags vrij. 
   
werkgroep Kerst 
Wie helpt ons met de voorbereidingen en op de dag zelf? 
Op donderdag 21 december starten we om 08.30 uur met een viering in Open Haven. ’s Middags zijn 
de kinderen vrij. Later op de middag hebben we met elkaar het kerstdiner. 
 
werkgroep Carnaval 
Wie helpt ons met de voorbereidingen en op de dag zelf? 
 
werkgroep Paasviering 
Wie helpt ons met de voorbereidingen en op de dag zelf? 
Ook dit jaar weer een Paasviering in Open Haven, later activiteiten in de klas. 
 
posten tijdens verkeersexamen groep 7 
De groepen 7 gaan ook dit jaar in april 2018 weer aan de slag met het verkeersexamen. Voor het 
praktijkexamen hebben wij ouders nodig die een dagdeel willen posten.   
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werkgroep: Afscheid groep 8 
Een bijzonder moment, zo aan  het einde van het schooljaar. Een groep leerlingen sluit de 
basisschooltijd af en ‘vliegt uit’. Wie helpt de kinderen dan bij de afscheidsviering in Open Haven? 
Wie wil helpen met het bouwen van decors, ontwerpen van kostuums, instuderen van tekst en 
muziek voor de musical? Wie wil helpen om het afscheidsfeest onvergetelijk te maken?  
De ouders van groep 8 worden in de loop van het jaar benaderd door de leerkrachten van groep 8. 
 
werkgroep: Klussen in en om school 
Om de kosten te drukken, worden tal van klussen in en om de school zo veel als mogelijk zelf ter 
hand genomen. Enkele voorbeelden: ophangen van boekenplanken, reparatiewerkzaamheden, 
maken van poppenkleren, repareren van fietsjes en ander materiaal voor kleuters, etc. etc. 
Wie mogen we zo af en toe eens bellen?  
Vele handen maken licht werk!!! 
Indien u zich opgeeft voor de klussengroep, geef dan tevens eventuele specialiteiten aan (laat uw 
bescheidenheid maar even varen). 
Als voorbeeld: we hebben veel eenwielers op school. Deze eenwielers worden op dit moment niet 
gebruikt. Wie zou deze fietsjes na kunnen lopen en opknappen waar nodig?? 
 
werkgroep: Website 
www.toermalijn.net is ons adres op het net. Vorige jaren is er hard gewerkt om er een mooie site van 
te maken. Wij willen graag dat onze website actueel blijft en dat er recente onderwerpen aan 
toegevoegd worden. Daar kunt u in de werkgroep over meedenken en aan meewerken. We hebben 
ouders nodig die het leuk vinden om tijdens bijzondere activiteiten aanwezig te zijn om dan een 
verslag met foto’s of ander beeldmateriaal op de site te zetten.  
 
werkgroep: de Toertuin 
Wat mooi is, moet ook mooi blijven. Regelmatig tuinonderhoud is heel belangrijk. Wie komt de 
werkgroep versterken?  
 
werkgroep: Pietenouders 
Per klas is een tweetal ‘Pietenouders’ actief. Zij screenen de kinderen van groep 1 t/m 8 op neten en 
luizen. Dat doen zij de tweede week na elke vakantie. De bedoeling is dat we preventief controleren, 
zodat we zo vlot mogelijk de bron kunnen ontdekken. Heeft uw kind luizen of neten, dan krijgt u dat 
zo spoedig mogelijk van de leerkracht of via de ‘Pietenouder’ te horen.  
Wij gaan ervan uit dat zonder tegenbericht van ouders de screening bij uw kind kan plaatsvinden. 
Heeft u bezwaar daartegen, wendt u zich dan tot de locatiedirecteur. 
 
werkgroep: Stand-by 
Ineens hebben we hulp nodig; komen we mensen te kort, of hebben we zomaar een spontane 
ingeving, of activiteit. Wie mogen we dán bellen? 
 
We zien uw opgaveformulier graag tegemoet! 

 
2. Partou buitenspeeldag 
Op woensdag 13 september organiseert Partou een Buitenspeeldag op het schoolplein. 
Zie bijlage voor de uitnodiging. 
 
3. Klassenlijsten 
Als het goed is heeft u vandaag de klassenlijst(en) van uw kind (eren) ontvangen. Dit jaar hebben we 
hiervoor ons administratiesysteem Parnassys gebruikt. Dus een andere lay-out dan u gewend bent. 
 
4. Staking PO 
Op 5 oktober vindt een landelijke staking plaats. Ook op onze school zal er gestaakt worden. We 
vragen u om vast rekening te houden met deze datum. Meer informatie volgt volgende week. 
De rapportage gesprekken op donderdag 5 oktober worden hierdoor verzet naar dinsdag 3 oktober. 
 

http://www.toermalijn.net/
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5. Even voorstellen 
Er zijn dit schooljaar meerdere “nieuwe” leerkrachten gestart op de Toermalijn. Hieronder stellen zij 
zich aan u voor. 
 
Sandra van de Steeg 

Hallo ouders/verzorgers van de Toermalijn,  

Ik ben Sandra van de Steeg, oftewel juf Sandra. Met mijn man en 3 kinderen, van 

5, 7 en 10 jaar, woon ik in Zeewolde.  

Tot vorig schooljaar werkte ik op de Zevenster waar ik 14 jaar met veel plezier 

heb gewerkt. Van jongs af aan wilde ik kleuterjuf worden, maar tijdens de stages 

vanuit de opleiding kwam ik erachter dat ik lesgeven aan hogere groepen ook 

erg leuk vond. Uiteindelijk heb ik lesgegeven aan de groepen 3 t/m 8 op De 

Zevenster.  

Dit schooljaar mag ik naast juf Christa, op de woensdag, les geven aan groep 6 

op De Toermalijn. Op de maandagen geef ik les aan groep 1/2, groep 3 of groep 8 om de 

compensatiedagen van juf Trients, juf Rianne en meester Leon op te vangen. Het kan dus even duren 

voordat ik alle namen van de kinderen ken😉 Ik vind ’t een hele leuke uitdaging om op een (voor mij) 

nieuwe school, in een nieuw team, in verschillende groepen te mogen werken. Ik vind de afwisseling 

van leeftijd en lesstof erg leuk. 

Op de dinsdagen ga ik zelf weer naar school. Ik ben begonnen aan de 

master opleiding taalspecialist/dyslexie. Mijn interesse ligt bij (leren)lezen, 

(werken met) kinderboeken en kinderen helpen met lees- en 

spellingsproblemen. Ik hoop dan ook weer veel kennis op te doen over dit 

onderwerp! We maken er samen weer een leuk en leerzaam schooljaar 

van! 

 
Astrid de Valck: 
Mijn naam is Astrid de Valck.  
Ik ben getrouwd met Harald en woon sinds 1989 in Zeewolde. Wij hebben 
3 kinderen die inmiddels volwassen en uitgevlogen zijn.  
Toen ook de jongste naar school ging, heb ik gesolliciteerd bij de Zevenster als administratie 
medewerkster. Inmiddels werk ik daar, met veel plezier, alweer 16 jaar. Vanaf dit schooljaar ga ik er 
ook een stukje van de Toermalijn bij doen.   Ik heb er erg veel zin in!  
 
Rianne Wienk: 

Hallo! Ik ben Rianne Wienk en sinds dit schooljaar werkzaam op de Toermalijn in 
groep 3. Ik werk fulltime en ben dus elke werkdag in de Minionklas te vinden. 
Van oorsprong kom ik uit Twente, ik ben geboren en getogen in Hengelo. 
In 2000 ben ik begonnen met werken voor SKOZ, tot en met afgelopen schooljaar 
op de Zevenster. Ik ben daar gestart in groep 5, heb jaren groep 1-2 gehad, 
evenals jaren groep 4. 
De afgelopen 2 jaar heb ik groep 1-2-3 gehad en ik ben dus helemaal blij dat ik de 
ervaring van groep 3 nu hier voort mag zetten. 
Ik ben vooral van praktisch werken en vind het leuk om in werkgroepen mee te 
draaien. Wellicht komt u mij daar tegen. 
In mijn vrije tijd hou ik van weekendjes weg gaan, wandelen en naar het theater 

gaan. En van toneel. Al jaren speel ik mee met het schooltoneel.  
Na een warm welkom hier door collega’s en ouders kan ik na 3 weken wel zeggen dat ik het hier naar 
mijn zin heb. 
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Simone Nell: 

Hallo, 

Ik ben Simone Nell en woon al heel lang in Zeewolde. Ik ben 

getrouwd met Kees Jan en we hebben twee zonen.  

Al 18 jaar werk ik binnen de stichting SKOZ voor de Zevenster 

waar ik in veel verschillende groepen heb lesgegeven en de 

afgelopen drie jaar als intern begeleider actief ben geweest. 

Vanaf dit schooljaar mag ik dit werk ook op de Toermalijn gaan 

doen voor groep 5 t/m 8. We zijn nu een paar weken aan het 

werk en het is leuk om te zien hoe enthousiast en gezellig de 

mensen op de Toermalijn zijn. Voor de Zevenster verzorg ik het 

IB-werk van de laatste groep 8.   

In het werk dat ik doe vind ik het belangrijk om met ouders, leerkrachten en eventueel andere 

professionals in gesprek te gaan en samen te kijken wat er nodig is. Mijn werkdagen zijn maandag, 

dinsdagochtend van 9.00-12.00 uur en donderdag. Tot ziens! 

 

Georgette Nijmeijer: 
Beste ouders,  
Mijn naam is Georgette Nijmeijer, sinds dit schooljaar ben ik begonnen op 
de Toermalijn als leerkracht voor groep 5 op de maandag en dinsdag. 
Sinds 2003 heb ik op de Zevenster gewerkt en daar heb ik in verschillende 
groepen lesgegeven. Na een aantal jaren fulltime in groep 1 t/m 6 te 
hebben gewerkt geniet ik nu van het parttime werken. Samen met 
Sebastiaan wonen wij in Dronten met onze 3 kids, Fjaran (4), Vera (2) en 
Esja (1). Groetjes juf Georgette  
 

Liane van ’t Hof – groep 8 Zevenster: 
Mijn naam is Liane Van ‘t Hof. Geboren en getogen in Limburg.  
Na enkele jaren in het zuiden te hebben gewerkt ben ik in 1999 naar 
Zeewolde verhuisd en op De Zevenster gaan werken.  
Inmiddels woon ik alweer 6 jaar in Harderwijk. 
In mijn vrije tijd wandel ik graag en lees ik graag een goed boek.  
 
Afgelopen schooljaar hebben we de deur van De Zevenster aan de Vlierbes 
moeten sluiten. De kinderen van (toen) groep 7 mogen De Zevenster dit jaar 
afmaken, maar dan in de schoolpatiowoning aan de Saffier.  
Dit zal voor ons allemaal een heel bijzonder jaar worden waar we zeker vele 
mooie herinneringen aan over zullen houden.  
 
6. Social media 
Op school hebben wij een Facebook pagina. Wij kiezen er bewust voor om hier geen foto’s van 
kinderen op te plaatsen. Foto’s van kinderen in de klas worden verspreid via de Klasbord app. Dit is 
een besloten groep. Wij willen graag zorgvuldig omgaan met de privacy van kinderen. We 
verwachten dat ouders dit ook doen. Als u een foto van uw kind maakt tijdens een activiteit op 
school en u plaatst deze online, zorg er dan voor dat hier geen andere kinderen op staan. 
  
7. Sport- en cultuurimpuls 
Hey kids!  
Sport- en Cultuurimpuls is een project voor alle basisschoolkinderen in Zeewolde, dus ook voor jou! 
Wij vinden het ontzettend leuk om te bewegen en creatief bezig te zijn en wij willen graag dat jullie 
dat net zo leuk gaan vinden als wij. Daarom hebben wij speciaal voor jullie een boekje gemaakt waar 
je bijna alle sport- en cultuurverenigingen in Zeewolde kunt vinden! Dit boekje hebben alle kinderen 
vandaag mee gekregen. 
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Op de website www.sportencultuurzeewolde.nl staat nog veel meer informatie over de 
verenigingen. Alleen op deze website kun je jezelf inschrijven. Je kunt je dus niet bij de verenigingen 
inschrijven! En weet je? Meedoen is helemaal gratis!  
Ga dus snel naar de website en kies een activiteit die jij leuk vindt en doe mee! Je mag zoveel 
sportieve en creatieve activiteiten uitproberen als je zelf wilt! 
Loting! Sommige cursussen hebben een beperkt aantal inschrijvingen en raken daarom snel vol. Om 
iedereen gelijke kansen te geven op deelname is er een lotingsysteem, dat als volgt werkt:  
- Je kunt je inschrijven vanaf 9 september  
- Als je je inschrijft tussen 9 en 12 september ontvang je een e-mail met een bevestiging van 
inschrijving en dat je in aanmerking komt voor de loting  
- Op 13 september vindt de loting plaats en ontvang je een e-mail of je wel of niet bent ingeschreven 
voor de cursus.  
- Na 13 september kun je je uiteraard ook gewoon inschrijven. Het kan dan wel zijn dat een aantal 
cursussen vol zijn!  
Je kan je te allen tijde inschrijven, maar het is dus raadzaam om je tussen 9 september en 12 
september in te schrijven! De eerste cursussen gaan van start vanaf 16 september!  
 
Wij wensen je alvast veel plezier!  
 
8. Typecursus “de Typetuin” 
De Typetuin start, met een compleet vernieuwde cursus, op onze school op 
woensdag 4 oktober 2017 om 12:15 uur. Zie bijlage voor meer informatie. 
  
9. Meester Roel 25 jaar SKOZ 
Afgelopen 1 augustus was meester Roel 25 jaar in dienst bij SKOZ.  
We hebben hier een gezellig  feestje van gemaakt. Wat een mijlpaal! 
 
10. Vrijwilligers gezocht TSO 
Partou is op zoek naar vrijwilligers voor de TSO (overblijf). 
Als vrijwilligers van het overblijven ontvang je 10,- euro per keer en jouw eigen 
kinderen mogen gratis overblijven. 
Reacties graag naar: marleen.vangelderen@partou.nl  
 
11. Luizencontrole 
Geachte ouders/verzorgers, 
In de klas van uw kind is hoofdluis of zijn neten geconstateerd. 
Hoewel hoofdluizen in principe geen gevaar voor de gezondheid van uw kind opleveren,  
vragen wij u hierbij wel uw kind(eren) regelmatig op deze vervelende parasietjes te  
contoleren en bij ‘besmetting’ uw kind(eren) te behandelen, voordat zij weer naar school  
gaat/gaan. 
De werkgroep pietenouders controleert alle kinderen iedere tweede week na een schoolvakantie. 
Het is belangrijk dat u zelf ook alert blijft en uw kind(eren)  regelmatig  controleert.  
Wanneer u meer informatie wilt inwinnen over het behandelen en ook voorkomen van  
hoofdluis, adviseren wij u op Internet te zoeken. Twee sites bevelen we in ieder geval aan:  
 www.landelijksteunpunthoofdluis.nl  
www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis  
 We hopen met uw medewerking ook onze school weer snel luizenvrij te krijgen 
 
Fijn weekend allemaal! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens team de Toermalijn, 
Manon Beek 
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