
 ‘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 2022-2023, jaargang 24  nr.9; 23 januari 2023 

 BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 
 ●  8 febr.: studiedag - alle leerlingen vrij 
 ●  9 febr.: studiedag - alle leerlingen vrij 
 ●  10 febr.: studiedag - alle leerlingen vrij 
 ●  13 febr.: Rapporten mee 
 ●  17 febr.: Carnaval vieren - groep 1 t/m 8 
 ●  24 febr.: studiedag - alle leerlingen vrij 
 ●  27 febr. t/m 3 mrt.: voorjaarsvakan�e 
 ●  13 maart: ouderavond “Help, mijn kind is online” 
 ●  17 mrt.: weekslui�ng oranje 
 ●  24 mrt.: weekslui�ng rood 

 INHOUD: 
 1.  “Help mijn kind is online” 
 2.  Afspraken eten/drinken op school 
 3.  Staal 
 4.  Lunchkidz 
 5.  Vanuit IB 
 6.  De Typetuin 
 7.  Welkom op school 

 1.  “Help mijn kind is online” - 13 MAART 20:00u-21:30u - SAVE THE DATE! 
 13 maart organiseren wij, in samenwerking met basisschool de Kaleidoscoop, een avond die in het 
 teken staat van digital awareness:  “Help mijn kind  is 
 online”  . 

 Deze avond is afgestemd op ouders van kinderen in groep 
 5 t/m 8 en andere geïnteresseerden. Zie ook deze 
 uitnodiging. 

 Onderwerpen zoals sturing en ondersteuning voor ouders 
 rondom telefoon, social media en gamen komen aan bod. 
 Tevens zal er ruimte zijn om met elkaar in gesprek te gaan 
 en vragen te stellen. 

 De aanwezige experts: 
 -  Digital Awareness - Laurens Veltman 
 -  Tactus - Djura Sikkes en Joost Dusseljee 
 -  GGD - Rose Heuven en Moniek Broekstra 

 Wij bevelen deze avond van harte aan en kijken uit naar een inspirerende avond. 

 U kunt zich binnenkort via de parro agenda aanmelden. A�ankelijk van het aantal aanmeldingen 
 besluiten wij of deze avond op Kaleidoscoop of op de Toermalijn zal plaatsvinden. Dit laten we z.s.m. 
 maar uiterlijk eind februari weten. Hopelijk tot dan! 

 2.  Afspraken rondom eten/drinken �jdens de ochtendpauze 
 Alle langere �jd geleden zijn er afspraken gemaakt over het eten/drinken �jdens de ochtendpauze. 
 Voor alle nieuwe ouders/kinderen hieronder nog een keer hetgeen dat afgesproken is. 

 Ook  dit  schooljaar  willen  we  in  alle  groepen  s�l  staan  bij  een  gezonde  school  en  hierbij  gezond  eten 
 bevorderen. Waarom vinden wij het belangrijk om hier aandacht aan te besteden? 
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 Onder kinderen in de lee�ijd 4-12 jaar hee� 15,5 procent overgewicht (Nederlands Jeugdins�tuut, 
 2021). Dit hee� gevolgen voor de gezondheid. Te zware kinderen kunnen last krijgen van 
 gewrichtsklachten en diabetes. Overgewicht kan van invloed zijn op leerpresta�es, en daarnaast is er 
 kans op psychosociale problemen bijvoorbeeld door pestgedrag. 

 -  Als kinderen op jonge lee�ijd leren wat gezond eten en drinken is, dan verhoogt dat de kans 
 dat zij ook op volwassen lee�ijd gezond gedrag vertonen. 

 -  Wanneer de school kinderen s�muleert om gezond te eten en drinken, dan levert dat een 
 bijdrage aan een gezonde leefs�jl. 

 -  Er bestaat een duidelijke rela�e tussen eetgewoonten en het aanbod van voeding. 
 Wanneer een school s�muleert dat kinderen op school gezond eten en drinken, dan bevorderen zij 
 hiermee gezond eetgedrag. De meeste winst valt te behalen door duidelijke afspraken te maken over: 
 eten en drinken in de pauze, de inhoud van lunchtrommels en trakta�es. 

 Een herhaling van de gemaakte afspraken op de Toermalijn: 

 De kleine pauze: 
 We  gaan  ervan  uit  dat  de  kinderen  fruit  en/of  groente  mee  krijgen  naar  school.  Als  uitzondering 
 (omdat  de  fruitschaal  leeg  is)  vinden  wij  het  volgende  ook  goed:  een 
 boterham, plakje ontbijtkoek, rijstwafel of Liga. 

 Vieringen op school: 
 Natuurlijk  blijven  er  momenten  in  het  jaar  die  we  met  elkaar  willen  vieren. 
 Denk  aan:  Sinterklaas,  Kerst  en  Pasen.  Op  deze  momenten  zal  er  gezocht 
 worden  naar  een  trakta�e  passend  bij  het  feest,  zoals  strooigoed,  een 
 kerstkransje  of  een  broodhaantje.  We  vinden  als  team  dat  deze  trakta�es  bij 
 de feesten horen. 

 3. Staal 
 Ter informa�e: 
 Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe methode Staal voor de vakken taal en spelling. 
 We zijn erg enthousiast over deze methode. We merken dat het niveau hoog ligt, tegelijker�jd merken 
 we ook dat onze kinderen al snel gewend zijn aan de nieuwe manier van werken en oefenen. 

 U hoe� zich, bij andere scores dan u gewend bent, niet direct zorgen te maken. 
 Als wij leerkrachten dat wel doen, nemen we contact met u op. 
 Uiteraard kunt u al�jd vragen stellen (via parro of �jdens het oudergesprek). 

 4. Lunchkidz 
 Beste ouders, 

 Helaas komt het wel eens voor dat er meerdere overblijfmedewerkers tegelijker�jd afwezig zijn i.v.m. 
 ziekte vakan�e etc. etc. 
 Dit gaat heel vaak goed en de kinderen hebben gelukkig bijna allemaal een vaste overblij�racht. 
 Ik zou jullie willen vragen of ik beroep mag doen op jullie om mij incidenteel te helpen mocht dit nodig 
 zijn. Je eigen kind(eren) blijven die dag kosteloos over en de vergoeding bedraagt EUR 10,- 
 belas�ngvrij! 

 Als iemand van jullie tussen de middag in de gelegenheid is mag ik je dan op onze reservelijst 
 plaatsen? 

 Geïnteresseerd?? 
 Neem gerust contact met mij op of spreek mij aan. 

 Hartelijke groet, 
 Jessica Srigopal 
 Coördinator Lunchkidz Toermalijn 
 06- 331 350 45 
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 (Zie bijlage) 

 5. Vanuit IB  Vanuit de Interne Begeleiding willen  wij u a�enderen op: 

 ●  Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) 
 Problemen zijn er om op te lossen. Iedereen hee� wel eens problemen. Meestal 
 lost u die zelf op, maar soms komt u er op eigen kracht niet uit. Vooral als het 
 gaat om ingewikkelde problemen of verschillende problemen tegelijker�jd. 
 Eigenlijk kunt u elke vraag, ieder probleem aan MDF voorleggen. De 
 maatschappelijk werkers kunnen u helpen met het oplossen van allerlei 
 problemen. Ook kunnen zij u helpen met vragen uit uw dagelijks leven. Bijvoorbeeld vragen over rela�es, 
 echtscheiding, opvoeding, verwerking, geldzorgen. 

 Het MDF biedt laagdrempelige bijeenkomsten en trainingen die mogelijk interessant voor u kunnen 
 zijn: 

 1.  Een puber in huis in vogelvlucht  , een bijeenkomst  voor ouders met kinderen van 10-16 jaar; 
 23 maart 19:30-21:30u in het Vraaghuis, Stevinweg 2 in Zeewolde  . 

 2.  Dit ben ik  , een asser�viteitstraining 
 3.  Je bibbers de baas  , een faalangs�raining -> let op:  de opgave gaat via school. Bij voldoende 

 interesse/aanmelding kan deze training op school worden aangeboden. 

 ●  Even voorstellen: 
 Wim Polman 
 Mijn naam is Wim Polman en ik  ben werkzaam bij gemeente Zeewolde als 
 klantmanager jeugd. 
 Met u en de IB-ers (Interne Begeleiding van school) zal ik samenwerken om zo 
 de (eventuele) hulp voor uw kind te bespreken en in te ze�en. Mocht u vragen 
 hebben, schroom dan niet om één van ons aan te spreken. Als er zorgen zijn 
 rondom de jeugdige maakt dit het wellicht voor u makkelijker om deze op 
 school met ons te bespreken. 

 ●  Inloopspreekuur GGD  Moniek Broekstra  : 
 Op woensdag 1 februari is het volgende inloopspreekuur van de GGD op de Toermalijn. 
 Klik hier  voor meer informa�e. 

 ●  Mededeling: 
 Als er een tolk nodig is voor een gesprek kan dit in samenwerking met IB 
 gepland en uitgevoerd worden. Wij vinden het belangrijk dat u op de 
 hoogte bent van deze dienst. 

 6. De Typetuin 
 Onze leerlingen maken nu, maar zeker ook straks op de middelbare school steeds vaker gebruik van de 
 computer. Leren typen met �en vingers zonder naar het toetsenbord te kijken vinden wij een 
 belangrijke vaardigheid om aan te leren. Om die reden bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid aan 
 na school�jd een typecursus van de Typetuin te volgen. 

 Cursus: blind leren typen met �en vingers inclusief examen. 
 Voor wie: leerlingen groep 6 t/m 8. 
 Start cursus: maandag 6 maart 2023 15:30uur. 
 Loca�e: KBS De Toermalijn, Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE 
 Prijs: €165,- bij inschrijving voor 1 februari 2023, daarna  €195,- 
 Inschrijven:  www.typetuin.nl/aanmelden  (kies voor  de rechter variant, klassikaal) 
 Meer informa�e:  h�ps://www.typetuin.nl/typecursus-voorjaar-2023 
 www.typetuin.nl  of bel op werkdagen tussen 9:00 en  17:00uur naar 013-5220579. 
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 De cursus hee� al voldoende aanmeldingen en gaat dus in principe door. Er zijn echter nog een paar 
 plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij want vol=vol! 

 In verband met kansengelijkheid willen we u op het volgende a�enderen: 
 Mocht u de wens hebben voor uw kind om hieraan deel te nemen maar zijn de kosten te hoog? 
 Mogelijk kan  S�ch�ng leergeld  dan uitkomst bieden,  bekijk voor de richtlijnen en regelgeving de site. 
 Tevens zijn er andere organisa�es die een online typecursus aanbieden waarvan de kosten iets lager 
 zijn. Het verschil is dan dat het aankomt op zelfstandigheid en begeleiding van thuis. 

 7. Welkom op school 
 Er zijn weer een nieuwe leerlingen bij ons gestart;  Sam  (groep 1/2c) en  Thomas  (groep 1/2c). We 
 heten jullie welkom op de Toermalijn en wensen jou een hele fijne en leerzame school�jd toe! 

 Met vriendelijke groet, 
 namens team de Toermalijn, 
 Manon Beek 
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