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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 2018-2019, jaargang 20 nr.1; 31 augustus 2018 
 

BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 

 13 en 18 sept.: oudergesprekken 

 19 t/m 21 sept.: kamp groep 8 

 21 sept.: verkiezingen leerlingenraad 

 28 sept.: 14.15 uur weeksluiting oranje 

 3 okt. en 4 okt.: kamp groep 6 

 4 okt. en 5 okt.: kamp groep 6/7 en 7 

 3 okt. t/m 13 okt.: Kinderboekenweek 

 12 okt.: 13.15 uur leerlingenraad 

 17 okt.: Open dag 09.00-12.00 uur 

 19 okt.: studiedag: leerlingen vrij 

 22 t/m 26 okt.: herfstvakantie 

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

INHOUD: 
1. De eerste Infotoer van het jaar 
2. Het nieuwe schooljaar is begonnen 
3. Oudergesprekken 13 en 18 september 
4. Bereikbaarheid leerkrachten 
5. Bereikbaarheid directie 
6. Personele zaken 
7. Een paar afspraken binnen de school 
8. Weeksluitingen 
9. Welkom op school 
10. Mededelingenschrift groep 1 t/m 3 
11. Overblijven - Partou 
12. Leerlingenraad 
13. Gymtassen en gymkleding 
14. Naam op drinkbakjes, sleutels etc. 
15. Nieuwe schoolgids 
16. Opgave ouderhulp 
17. Oproep reservekleding groepen 1 t/m 4 
18. Verlofaanvraag 
19. Sqriba in school 

 

 
1. De eerste Infotoer van het jaar 
Voor u ligt de eerste Infotoer van het schooljaar 2018-2019. Deze keer veel 
belangrijke informatie, veel praktische onderwerpen, afspraken en oproepen. Wij 
zouden het zeer op prijs stellen als u alles aandachtig doorleest.  
 
2. Het nieuwe schooljaar is begonnen 
Afgelopen zondag hebben wij het jaar geopend met een gezinsviering in Open 
Haven en een “welkom op school” op de Toermalijn. Met dank aan de ouderraad 
die de koffie en de uitnodiging heeft verzorgd. Fijn om op deze manier het 
schooljaar met elkaar te kunnen starten 
De leerkrachten waren al een week bezig om zich voor te bereiden op het nieuwe 
schooljaar. Met veel enthousiasme is het team ook dit schooljaar weer gestart. 
 
3. Oudergesprekken 13 en 18 september 
We beginnen dit schooljaar vlot met de oudergesprekken: 13 en 18 september. 
Als het goed is, heeft u vandaag een mail ontvangen om uw voorkeur door te geven via het 
ouderportaal. 
Heeft u geen mail ontvangen, laat dit dan weten aan Manon: mbeek@toermalijn.net 
We verwachten tijdens deze gespreksronde alle ouders/verzorgers.  
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Kunt u niet meer inloggen in het ouderportaal? Stuur dan een mail naar Manon: 
mbeek@toermalijn.net. U ontvangt dan een nieuwe link om in te kunnen loggen. 
 
4. Bereikbaarheid leerkrachten 
Zoals u van ons gewend bent, kunt u voor vragen altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw 
kind. Wilt u zoveel mogelijk rekening houden met de schooltijden? Het stellen van een vraag vlak 
voor schooltijd komt niet altijd gelegen. De leerkracht wil dan de kinderen aandacht geven en vlot 
met de lessen starten. In geval van een calamiteit kan Manon Beek 06-41378176 thuis gebeld 
worden.  De leerkrachten zijn goed via mail bereikbaar (zie punt 21). 
Tijdens werkdagen kunt u de Toermalijn tussen 08.00 – 17.15 uur bereiken: 036-5226020 
 
5. Bereikbaarheid directie 
Indien u de locatiedirecteur wil spreken dan is er op de volgende dagen een inloopmogelijkheid 
waarop zij meestal bereikbaar is: 
Manon Beek:  maandag- dinsdag- donderdag- en vrijdagmorgen van 08.30 – 09.00 uur 
U kunt ook via mail een afspraak maken: mbeek@toermalijn.net 
 
6. Personele zaken 

 Marianne Oosterhof, Simone Nell, Babette van der Hulst en Joop Delfgaauw zijn onze IB-ers. 
Simone is IB-er voor de groepen 1 t/m 3 en 8. Babette voor de groepen 4 t/m 7. Marianne 
ondersteunt de IB-ers op diverse vlakken en volgt enkele individuele trajecten. Joop is 
schoolbegeleider. Zij zijn bereikbaar via de volgende mailadressen: moosterhof@toermalijn.net – 
snell@toermalijn.net – bvanderhulst@toermalijn.net – jdelfgaauw@toermalijn.net  

 Marianne is ook onze RT-leerkracht. Er zijn meerdere leerkrachten die haar hierbij ondersteunen. 

 Er is een nieuwe leerkracht aan het werk op de Toermalijn. Juf Marieke Erné is deze week gestart 
in groep 3A: 
 
Hallo allemaal, ik ben Marieke. Ik woon samen met mijn samengestelde gezin in Zeewolde. Mijn 
man heet William en zijn dochter is Luna van 9 jaar. Nylan mijn oudste zoon is 6 jaar. Onze 
jongste zoon heet Joek, hij is nu 16 maanden. Zij zijn mijn favoriete "hobby", ik spendeer mijn 
vrije tijd heel graag met mijn gezin. Wij gaan vaak lekker naar buiten, samen sporten en dingen 
ondernemen. 
 
Inmiddels wonen wij alweer 5 jaar in Nederland, maar 
daarvoor heb ik 5 jaar in Spanje gewoond waar ik naast mijn 
studie ook heb gewerkt op een groot vakantiepark. Eenmaal 
terug in Nederland startte ik met werken op RCN Zeewolde en 
gaf privéles in de Spaanse taal.  
 
Enige tijd terug besloot ik dat het tijd was voor een nieuwe 
stap en wilde ik mijzelf graag verder ontwikkelen. Gezien mijn 
passie bij kinderen en lesgeven ligt ben ik mij gaan verdiepen 
in het traject "zij - instromer" in het onderwijs. Op de 
Toermalijn heb ik een hele leuke plek gevonden om dit traject 
te gaan volgen en sta aan de start van een intensieve, 
uitdagende combinatie van werken en leren om straks als 
zelfstandig leerkracht aan de slag te gaan. Ik kijk er met veel 
plezier naar uit! 

 
7. Een paar afspraken binnen de school 
Wij hebben in verband met de rust binnen de school de volgende afspraken gemaakt: 

 De kinderen en hun ouders zijn 10 minuten voor aanvang van de lessen welkom in de klas, dus 
vanaf 08.20 uur. Waarom niet eerder? De leerkracht is zich voor schooltijd aan het voorbereiden 
en daarnaast vinden wij het als team belangrijk om samen de dag te beginnen in de teamkamer. 
Vanaf 08.20 uur zijn de leerkrachten in de klas aanwezig.  
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 ’s Middags gaan de overblijvers om 13.05 uur naar binnen. De leerkrachten komen dan ook in de 
klas. Als de rest van de kinderen op school komen, mogen zij vanaf 13.05 uur ook direct naar 
binnen. Dit mag onder begeleiding van ouders.  

 Het trapportaal nabij de nooduitgang willen wij zo min mogelijk gebruiken. Het is niet de 
bedoeling dat daar  kinderen zonder toestemming langs gaan. 

 
8. Weeksluitingen 
Op  vrijdag 28 september staat weeksluiting oranje gepland. 
Dit zijn de volgende groepen: 
1/2B: Coby/Marieke 

1/2C: Petra/Fiona 

3B: Rianne 

4B: Yvonne/Marja 

5A: Erica/Akkelien 

6/7B: Liane/Erica 

8B: Femke/Greetje 

 
Op vrijdag 12 oktober staat weeksluiting rood gepland. 
Dit zijn de volgende groepen: 

1/2D: Trients 

1/2A: Mariette/Marieke 

3A: Sandra/Lisanne 

4A: Marloes/Corrie 

6A: Christa/Sandra 

7A: Mira/Abs 

8A: Leon 
Een weeksluiting start om 14.15 uur. Als uw kind 
meedoet aan de weeksluiting, bent u van harte uitgenodigd om te komen kijken! 
 
9. Welkom op school 
Er zijn deze week veel nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen.  
groep 1/2A: Arvid en Lorenzo 
groep 1/2B: Lisa en Norah 
groep 1/2C: Bram, Thijs, Levi, Walter en Anouk 
groep 1/2D: Logan, Floor, Ruben en Jip 
groep 3A: Li-Jean 
groep 3B: Elijah 
 
We heten jullie WELKOM op de Toermalijn en wensen jullie een hele fijne en leerzame schooltijd toe! 
 

 
 
10. Mededelingenschrift groep 1 t/m 3 
Bij elke kleutergroep en de groepen 3 ligt een schrift waarin ouders mededelingen kunnen 
opschrijven die voor diezelfde dag van belang zijn.  
U kunt denken aan bijv. overblijven, uw kind wordt door een ander opgehaald, uw kind voelt zich 
niet zo lekker of u schrijft op waar u te bereiken bent etc. De leerkracht heeft daardoor de handen 
vrij om de kinderen voor schooltijd aandacht te geven. De leerkracht leest dezelfde ochtend de 
informatie door.  
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11. Overblijven - Partou 
Als er bijzonderheden of vragen zijn, kunt u contact opnemen met Gaby, de coördinator van de TSO 
(overblijf): gaby.terschegget@partou.nl - 06-21868189 
 
12. Leerlingenraad 
Op vrijdag 21 september zullen de verkiezingen voor de leerlingenraad plaatsvinden. (Groep 8 al 
eerder ivm kamp) Kinderen van groep 5 t/m 8 die in de raad zitting willen nemen, kunnen zich 
opgeven bij hun juf of meester. Dit zal ook besproken worden in de betreffende groepen. 
 
13. Gymtassen en gymkleding 
Voor de groepen 1 en 2: Het is de bedoeling dat de kinderen gymschoenen (zonder veters, met 
profiel onder de zool, voorzien van naam) een korte broek en t-shirt in een tas mee naar school 
nemen. Deze tas blijft op school in een vak boven de jas.  Wilt u regelmatig de maat van de schoenen 
bij uw kind controleren? 
Voor iedere vakantie geven we de gymtas mee, om de kleding te kunnen wassen. 
 
Voor de groepen 3 t/m 8: zorgt u ervoor dat uw kind een veilige tas (vooral als de tas op de fiets mee 
moet) bij zich heeft voor de gymkleren en dat de gymkleren regelmatig mee naar huis gaan om ze te 
wassen. Tevens vragen wij u om de grootte van de gymschoenen te controleren. Wij verwachten nl. 
dat kinderen gymschoenen dragen. Het is heel vervelend voor uw kind als deze schoenen knellen of 
kapot zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Naam op drinkbakjes, sleutels etc. 
Wilt u er zorg voor dragen dat drinkbakjes, sleutels, jassen etc.  worden voorzien van naam?! 
 
15. Nieuwe schoolgids 
We zijn hard aan het werk om de nieuwe schoolgids aan te passen voor het huidige schooljaar. Dit is 
een hele klus. We willen de gids graag eind september klaar hebben. Natuurlijk kunt u altijd een 
kijkje op onze website nemen voor belangrijke informatie.  
 
16. Opgave ouderhulp 
Zo spoedig mogelijk krijgt u informatie omtrent de opgave voor ouderhulp. Voor enkele activiteiten 
zijn er nu al hulpouders nodig. De leerkrachten zullen u dan middels een telefoontje, mail of 
informatie aan de klassendeur om hulp vragen. 
 
17. Oproep reservekleding groepen 1 t/m 4 
Soms gebeurt er een ‘ongelukje’. Dan is het handig dat wij reservekleding hebben om dit op te 
lossen. Heeft u, niet te kleine, boven- en/of onderkleding over, dan kunt u deze aan één van de 
leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 geven. Hartelijk dank. 
 
18. Verlofaanvraag 
In de directiekamer kunt u een formulier ophalen dat u moet gebruiken als u voor uw kind(eren) 
verlof wilt aanvragen. Dit geldt ook voor een 4-jarig kind. U kunt het formulier ook op onze website 
vinden. Dit formulier is opgesteld in samenspraak met alle directies van de basisscholen in Zeewolde 
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en de leerplichtambtenaar van onze gemeente. Uitgezonderd calamiteiten moet u uw aanvraag twee 
weken van tevoren indienen. 
 
19. Sqriba in school 
Onze school gaat (opnieuw) deelnemen aan een Pilot-studie waarin de kwaliteit van het schrijven 

onder de loep genomen wordt. Vandaag de dag wordt er meer gebruik gemaakt van digitale 

apparaten en krijgt het schrijven steeds minder aandacht. 

Niet geheel terecht denken wij van het Sqriba-team! Goed leren schrijven is niet alleen van belang 

voor de ontwikkeling van de hersenen, maar het onderhoudt ook onze fijn motorische vaardigheden. 

Daarnaast draagt het bij aan het automatiseren, opnemen van informatie en het op de juiste manier 

aanleren van spelling en taal en het ondersteunt onze leesvaardigheid. Allemaal belangrijke aspecten 

bij het leren op school. Om die reden kan schrijven niet vervangen worden door typen. 

 

Sqriba is een schrijfhulpmiddel waar kinderen zelfstandig mee aan het werk kunnen. De schrijfrobot 

stuurt de pen aan om perfecte letters te maken. Op het scherm is het verloop van de letters 

zichtbaar. Door deze visuele feedback en het volgen van de bewegingen van de pen, leren kinderen 

perfecte letters aan. Door in serie de letters te oefenen met herhalingen, slijt het spoor van de letters 

in het geheugen in. Zeker belangrijk bij het starten van schrijven. 

 

Om de Sqriba te kunnen doorontwikkelen vindt 

op diverse scholen een pilot-studie plaats. Het 

komende onderzoek is gericht op startende 

schrijvers in groep 3. Leren kinderen sneller en 

beter de letters aan met behulp van Sqriba? 

De resultaten uit het vorige onderzoek voor groep 

4 en 5 leerlingen, heeft al aangetoond dat er 

vooruitgang op het handschrift te behalen is 

middels de Sqriba. 

 

Wij staan open voor innovatie en vinden het zeer 

belangrijk om een bijdrage te leveren aan educatieve hulpmiddelen in ontwikkeling. Uiteindelijk 

levert dit een aantal voordelen op: 

- Plezier! Werken met de Sqriba verhoogt de motivatie van kinderen om aandacht en tijd aan 

het schrijven te spenderen. Doordat ze het leuk vinden, wordt er automatisch meer tijd 

besteed en dus meer ervaring en herhaling opgedaan. Dit komt het automatiseren ten 

goede. 

- Efficiënt werken, doordat de Sqriba zelfstandig te bedienen is en relatief weinig tijd kost, kan 

ieder kind zelfstandig aan de slag. Dit bespaart de leerkracht tijd en er wordt toch 

begeleiding in het aanleren van schrijven gegeven. 

- Netter handschrift, doordat de Sqriba de kinderen een perfecte letter laat zien en voelen, is 

er meer sturing in het aanleren van een mooi en leesbaar handschrift. Ook voor de kinderen 

die het moeilijk vinden. 

Kijk voor informatie op ww.sqriba.com 
Groetjes, het Sqriba-team 

 
Fijn weekend allemaal! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens team de Toermalijn, 
Manon Beek 


