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1. Bijzonderheden
De afgelopen weken zijn weer voorbij gevlogen. We hebben alweer 6 weken achter de rug van dit
schooljaar. Soms was het erg las g om alle klassen bezet te krijgen. We hebben te maken gehad met
afwezige leerkrachten door ziekte, studie of bijzonder verlof. Gelukkig is het in bijna alle gevallen
gelukt om de vervanging voor de groep te regelen. Dit is meerdere keren wel ten koste gegaan van de
ondersteuning. Omdat er geen vervangingspool is, zijn we a ankelijk van onze par mers en de
ondersteuners om al het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan.
Vandaag is dit helaas voor 1 groep niet gelukt. Aan de ouders van groep 1/2c is gevraagd om hun
zoon/dochter thuis te houden vandaag.
Het lerarentekort raakt alle scholen/besturen in Nederland. We horen van scholen waarbij er sprake is
van een 4-daagse schoolweek, scholen waar groepen worden samengevoegd en scholen waarbij er
langdurig onbevoegd personeel voor de klas staat.
Laten we hopen dat dit soort maatregelen niet nodig zullen zijn op de Toermalijn!
Kent of weet u leerkrachten die willen invallen, laat het ons weten!
2. Afslui ng gouden weken en week tegen pesten
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het
schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een vakan e weer helemaal opnieuw: de
leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Daarom is dit een belangrijke jd om een goed
pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Daar heb je de rest van het jaar plezier van.
Wij hebben op vrijdag 30 september een weekafslui ng met elkaar gevierd over deze gouden weken.
Alle groepen hebben daarbij een ac viteit laten zien op het podium. We hebben genoten van liedjes
en toneelstukjes over vriendschap, zorgen voor elkaar, pesten/plagen en hulp vragen, hoe ga je met
elkaar om en wat zijn de regels van de klas en op school. Binnen alle groepen is er hard gewerkt om
ervoor te zorgen dat iedereen zich gezien en gehoord voelt. Want jij hoort erbij!
Afgelopen week was het de na onale week tegen pesten. Dit kwam terug in het
nieuws, jdens nieuwsbegrip, de Kanjertraining, en ook is er in veel klassen
voorgelezen en gewerkt vanuit het prentenboek “Grapje” waar prach ge
gesprekken uit voort zijn gekomen.
Pesten is geen grapje! Dat ervaart Ziva, een zebra zonder strepen, meteen al op de eerste schooldag.
Wat Ziva ook doet om in de smaak te vallen, klasgenoot Leeuw blij treiteren. De andere klasgenoten
lachen met hem mee en zo wordt het pestgedrag van Leeuw steeds erger. Totdat Ziva, met hulp van
buurvrouw Uil, ingrijpt en de klas een verrassende ontdekking doet.
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3. Wegbrengen en ophalen van de kinderen
Nog steeds is het meestal rus g jdens de “wegbrengmomenten”. Heel ﬁjn!
Wel willen we erop wijzen dat de leerkrachten op jd moeten beginnen. Dus om 08.30 uur en om
13.15 uur start in elke klas de les. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op jd op school is en dat u dan uit
de klas bent?
Bij het uitgaan van de school staan de meeste ouders tussen de bomen te wachten op hun kind(eren).
Hier is ruimte genoeg om alle kinderen op te vangen. Wilt u er op le en dat u (vooral op de woensdag)
ook echt tussen de bomen gaat staan?! Op woensdag hebben de kinderen van Het Mozaïek les tot
12.30 uur. Sommige klassen spelen buiten jdens het uitgaan van de kinderen van de Toermalijn. De
juf houdt graag het overzicht, dus wilt u erop le en dat u en uw kind aan de kant van De Toermalijn
blijven?
Dank voor de medewerking!
4. Kinderboekenweek 2022
Woensdag begint de kinderboekenweek! Het thema dit jaar is Giga Groen. Uiteraard zullen wij er in de
klassen veel aandacht aan besteden. Lezen en voorlezen is ontze end belangrijk voor de
taalontwikkeling van de kinderen. Na anderhalve week veel lezen en leesplezier sluiten we de
kinderboekenweek af met een kinderboekenmarkt. Hiervoor hebben we heel veel kinderboeken nodig.
Hee u thuis kinderboeken die niet meer gelezen worden, maar nog prima een ronde meekunnen?
Lever deze in op school!
Vanaf komende maandag staan er bij het podium dozen om de boeken in te doen. U kunt denken aan
prentenboeken, (voor)leesboeken, maar ook kinderkookboeken, informa eve boeken, strips,
jdschri en voor kinderen, enzovoort. De boeken zullen voor een kleine prijs verkocht worden. De
opbrengst is bestemd voor nieuwe boeken voor onze eigen schoolbibliotheek.
Vrijdagmiddag 14 oktober is de boekenmarkt waar ook de ouders voor worden uitgenodigd. De
kinderen van de bovenbouw en onderbouw (met ouders) mogen dan zelf boeken kopen om thuis
leesplezier te beleven met nieuwe boeken. Verdere informa e over de boekenmarkt volgt volgende
week via parro.

SPAAR MEE VOOR ONZE SCHOOLBIEB:
Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek
organiseert Bruna de ac e ‘Sparen voor je schoolbieb!’.
Bruna wil graag (voor)lezen s muleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te
vullen met ﬁjne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna!
ZO WERKT HET:
Koop jdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de Bruna-winkel en lever
het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20%
van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken
kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!
Spaar je mee?
Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat
de kinderen nog meer leesplezier krijgen.
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5. Leesnieuws
De kinderboekenweek is een mooie periode om extra aandacht te geven aan het lezen van
kinderboekenweek. Maar dit doen we natuurlijk niet alleen jdens de kinderboekenweek. Het hele
jaar door besteden we jd aan leesbevorderende ac viteiten.
Juf Sandra is de taal-/leesspecialist van de Toermalijn. Zij hee voor u Leesnieuws vanuit de Toermalijn.
Klik hier voor het Leesnieuws!
6. Parnassys
Parro:
Privacy voorkeuren: al vele ouders hebben voor hun kind(eren) aangegeven wat de voorkeuren zijn
mbt de privacy (zie nieuwsbrief 2). Hee u dit nog niet gedaan?! Graag zsm invullen, we hebben graag
alles weer up to date!
Ouderportaal:
De afgelopen weken hebben veel ouders een kijkje genomen op het ouderportaal, ﬁjn om ook op deze
manier betrokken ouders te zien.
Meerdere ouders hebben een wijziging van gegevens doorgegeven: de gegevens van beide ouders bij
de noodnummers gezet. LET OP! In het systeem staat bij verzorgers de gegevens van moeder en vader
vermeld. Bij noodnummers hebben we telefoonnummers nodig anders dan van beide ouders.
Dus wie mogen we bellen als beide ouders niet opnemen? Een opa of oma? Een buurvrouw of vaste
oppas? Bij noodnummers staan dus niet de gegevens van een vader of een moeder!
7. Lunchkidz
Nieuwe medewerkers gezocht voor het overblijven op de Toermalijn!
Klik hier voor de ﬂyer.
8. Informa eavond “Kansrijke start”
Zeewolde doet mee aan het Rijksprogramma ‘Kansrijke Start’. Hierin staan de eerste 1000 dagen van
een kind centraal. Deze dagen zijn belangrijk voor een goede start en een belangrijke voorspeller van
toekoms ge ontwikkelingen van een kind, zowel fysiek als mentaal. Verschillende organisa es hebben
in Zeewolde de handen ineen geslagen voor een ‘Kansrijke start’. Zij organiseren verschillende
voorlich ngsbijeenkomsten met thema’s als hech ng, borstvoeding, ﬁnanciën, taalontwikkeling,
spelen met je kind, etc. Klik hier voor meer informa e!
9. Opgeven junior energiecoach

Bespaar energie én geld met een superleuk spel.
‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ En: ‘Hoeveel lampen branden er in huis?’ Een paar van
de vragen die aan de orde komen in het spel Junior Energiecoach. Door leerzame challenges, puzzels,
experimenten en winac es ontdekken kinderen en ouders
via dit spel waar ze energie én geld kunnen besparen.
De gemeente daagt gezinnen uit, 5 weken lang, 15-30
minuten per week. Deelname is gra s!
De volgende ronde start op 7 oktober. Doe je ook mee?
Inschrijven kan tot en met 2 oktober.
Voor meer informa e, inschrijven en een voorproe e kijk
op de website: www.juniorenergiecoach.nl
Klik hier voor meer informa e!
Fijn weekend allemaal!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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