
Jaargang 3 Nummer 1 

Vrijdag 31 augustus 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     Praatje van Esther. 

 

Ik kijk terug op een fijne start van alweer een nieuw 

Toermalijn jaar.  

Best een groot aantal nieuwe gezichten die op school te 

zien zijn.  

Dus even wennen voor ouders, leerlingen en collega’s. 

Maar ik merk nu al dat die gewenningsperiode niet lang 

heeft geduurd. 

Al meteen in de eerste schoolweek zijn Myron, Thijs en 

Francesca al helemaal ingeburgerd. Dit komt ook mede doordat het alle 

drie initiatiefrijke personen zijn en van aanpakken houden. Zo is de 

conciërgeruimte bij de voordeur omgetoverd tot de ruimte voor 

onderwijsassistenten. Jos vond het prima om deze ruimte af te staan aan 

onze nieuwe collega’s en daar hebben Thijs en Francesca meteen werk van 

gemaakt. Myron heeft haar plekje in groep 8 al helemaal gevonden en 

Ronnie, de vervangster van Lenneke, draait mee alsof ze al jaren op de 

Toermalijn werkt. Heel fijn om te zien hoe alles zijn gewone gangetje gaat 

ondanks de nieuwelingen. 

 

Naast deze nieuwe gezichten zijn we ook gestart met het continurooster. 

Ik was erop voorbereid dat in de eerste schoolweek nog wel het een en 

ander mis zou lopen. Leerlingen die het brood waren vergeten of ouders 

die nog in het oude tijdritme zitten. Niets is minder waar. Vanaf dag één 

loopt het helemaal goed. Ouders, mijn welgemeende complimenten!!!! 

 

Veranderingen brengen altijd knelpunten met zich mee, zeker hebben 

jullie de opvang of het werk anders moeten regelen, maar iedereen heeft 

zijn steentje bijgedragen en heeft daar zijn verantwoordelijkheid in 

genomen. Heel fijn om te ervaren dat dit zo kan. 

 

 

 



Die eerste week continurooster is voor leerkrachten best wennen. Een ander ritme, 

een andere indeling van de tijd en de dag, de een vindt het heel fijn, de ander moet 

nog wennen, heel logisch. 

Een ding is wel al meteen vanaf dag één duidelijk, er heerst rust in het gebouw. Geen 

onrustige overgangen meer en dat is een absolute meerwaarde.  

 

Ook zijn er dit schooljaar een aantal kinderen ingestroomd die vanuit de school van 

Linne zijn gekomen. De reden hiervan is dat deze kinderen eerst een jaar 

taalonderwijs in Linne hebben gekregen en vervolgens naar onze school zijn gekomen 

omdat ze in Maasbracht wonen. De ouders van deze kinderen vinden het heel 

belangrijk dat ze opgroeien in hun eigen omgeving en vriendjes kunnen maken in hun 

eigen wijk. Ook doen deze ouders er alles aan om zelf zo snel en goed mogelijk de taal 

te leren. Omdat in de gemeente Maasgouw voor deze kinderen geen faciliteiten zijn 

om taalonderwijs te krijgen en te integreren in de eigen omgeving, zijn Ad Jeurissen 

(directeur de Triangel Linne) en ik meteen de eerste maandag om tafel gaan zitten 

om een plan te maken voor hulp voor deze kinderen om dit vervolgens met de 

gemeente te gaan bespreken. We hebben hulp nodig om deze kinderen te geven wat 

ze nodig hebben, want wij hebben de kennis en kunde niet huis om dit gedegen te 

doen. Ook is het zo dat in de gemeente Maasgouw nog vele gezinnen geplaatst gaan 

worden in de toekomst dus het is een probleem dat niet vanzelf weggaat. Het plan is 

niet alleen bedoeld voor de Triangel en de Toermalijn, we hebben aan de hele 

gemeente Maasgouw gedacht. Komende week gaan we het al bespreken bij de 

leerplichtambtenaar en hopelijk levert dit iets positiefs op. Ik houd jullie op de 

hoogte van de vorderingen. Tot die tijd doen de leerkrachten hun stinkende best om 

alles in goede banen te leiden en hebben we gelukkig de ondersteuning van Francesca 

en Thijs hierbij. 

 

Tot slot wens ik Maaike Groot een fijn zwangerschapsverlof toe en wens ik Resie 

Hendriks en Marianne Tobben nog vele fantastische jaren in goede gezondheid toe. 

Resie en Marianne hebben afgelopen weken zich nog volop nuttig gemaakt door 

allerlei ruimtes op te ruimen op school maar gaan op 1 september toch echt met 

pensioen.  

DANK voor al die jaren in het onderwijs dames, wij gaan jullie missen!!!! 

 

 

Nieuws van de Oudervereniging. 
 

Graag willen wij vermelden dat  

Notaris Kantoor Zuid, Havenstraat 5A  

6051 CR Maasbracht, de Oudervereniging 

van onze school goed heeft geholpen met het 

maken van nieuwe statuten. Dit is na een 

fusie nodig om alles in goede banen te leiden. 

 

 



The Lion King. 
 

2 december a.s. grootse afsluiting muzikaal project The Lion King  

(door en voor de basisscholen) 

 

In het eerste deel van het schooljaar 2018/2019 wordt het muzikale project The Lion 

King uitgevoerd.  

In de vorm van een unieke samenwerking tussen de beide basisscholen,  

harmonie St. Cecilia, fanfare Eensgezindheid en de stichting Myouthic Thorn gaat het 

muzikale project “The Lion King” binnenkort van start. 

 

Wat gaan we doen? 

Beide scholen gaan voor elke groep een activiteit voorbereiden met als rode draad  

“The Lion King”. Dit zal iets zijn met muziek, dans en een andere creatieve activiteit. De 

bedoeling is dat al deze activiteiten uiteindelijk bij elkaar komen op een muzikale 

middag in de Spil. Alle kinderen zullen dan al dan niet gezamenlijk met de jeugdharmonie 

en jeugdfanfare optreden en zo samen zorgen voor een gezellige en muzikale middag. 

 

Op zondagmiddag 2 december, save the date,  zal in de Spil de grootse afsluiting zijn 

van dit leuke project. 

We houden jullie op de hoogte. 

 

Projectgroep The Lion King 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda. 
 

Informatieavonden  maandag 03-09-2018 t/m donderdag 06-09-2018 

Studiedag   maandag 10-09-2018 

Herfstvakantie  vrijdag 12-10-2018 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 19-10-2018 

Studiedag   vrijdag 16-11-2018 

Studiedag   donderdag 06-12-2018 

Kerstvakantie  vrijdag 21-12-2018 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 04-01-2019 

Studiedag   woensdag 13-02-2019 

Carnavalsvakantie  vrijdag 01-03-2019 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 08-03-2019 

Studiedag   maandag 25-03-2019 

Studiedag   vrijdag 12-04-2019  

Meivakantie   vrijdag 19-04-2019 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 03-05-2019 

(Let op: Paasmaandag 22-04-2019 en Koningsdag zaterdag 27-04-2019 vallen in de 

meivakantie) 

Hemelvaart   donderdag 30-05-2019 t/m vrijdag 31-05-2019 

Pinksteren   maandag 10-06-2019 

Studiedag   woensdag 19-06-2019 

Zomervakantie  vrijdag 05-07-2019 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 16-08-2019 

 

Noteer deze data alvast in uw agenda. 

  

 

Het volgende Toermalijntje verschijnt op  

vrijdag 28 september 2018. 

 

 

 


