‘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.6; 16 november 2018
BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 23 nov.: 14.15 uur weeksluiting oranje
 30 nov.: 13.15 uur leerlingenraad
 30 nov.: 14.15 uur weeksluiting rood
 5 dec.: viering Sint
 20 dec.: 08.30 kerstviering Open Haven
 20 dec.: middag ALLE leerlingen vrij
 20 dec.: kerstdiner op school
 21 dec.: middag ALLE leerlingen vrij
 24 dec.: kerst-gezinsviering Open Haven

INHOUD:
1. IPC op de Toermalijn
2. Luchtalarm
3. Welkom op school

1. IPC op de Toermalijn
De studiedag van maandag 29 oktober stond geheel in het teken van IPC. Wat hebben we als
team weer veel geleerd. En wat maken we mooie stappen in dit proces.
De afgelopen weken hebben de groepen 1/2 aan het thema “speuren en verzamelen”
gewerkt. Dit thema werd afgelopen woensdag afgesloten in het bos. Wat was het heerlijk!
In de klassen zijn er allerlei activiteiten geweest rondom dit thema. Hieronder een herfstschatkist en herfst-mandala:

De groepen 3 t/m 5 werken aan het thema “Feest”. In deze groepen gaat het over de
maanden van het jaar, de verschillende feesten, seizoenen, je eigen tijdlijn maken. Hieronder
een tijdlijn uit een van de klassen:
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In de groepen 6 t/m 8 wordt er gewerkt aan het thema “Nederland waterland, natte
voeten!”. Dit thema is gekozen na het start project: 100 jaar Zuiderzeewet. Hieronder de
leerwand uit een van de
groepen:

2. Luchtalarm
U heeft het misschien zelf, of van uw kind gehoord, gisteren om 11.15 uur ging het luchtalarm af.
Gelukkig was er niks aan de hand. Het was een fout in de meldkamer. Wel was het een mooie
inruimingsoefening; de buitenspelende groepen gingen direct naar binnen en verder alle ramen en
deuren dicht! Voor de kinderen (en leerkrachten) was het best even spannend.
3. Welkom op school
Deze maand is Fabe in groep 1/2B gestart op de Toermalijn.
We heten jou welkom op de Toermalijn en wensen je een hele fijne en leerzame schooltijd toe!

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