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Vrijdag 21 december 2018

MR-verkiezingen:
Binnenkort vinden de MR-verkiezingen plaats. Iedereen heeft via de
contactouder hierover een brief ontvangen. Heb je interesse om bij
de MR te gaan?
Meld je aan bij Cecile op het Veld: c.ophetveld@ziggo.nl
Planning MR-vergaderingen:
De planning van de MR-vergaderingen
voor dit schooljaar zijn:
19 februari 2019
16 april 2019
18 juni 2019.
Telkens om 19.30 uur.

De vergeten mandarijntjes.
De Pieten waren de mandarijntjes vergeten mee te nemen. Gelukkig
heeft Plus Schulpen uit Maasbracht ons geholpen.
Ieder kind kreeg van de supermarkt een mandarijntje!
Dank je wel Plus Schulpen!

Kerstviering.
Donderdag 20-12-2018 hebben we met de hele school een
eindejaarsviering gehouden. De kinderen werden bij
binnenkomst welkom geheten door twee engelen en werden de
hapjes allemaal bij elkaar gezet. Samen met alle kinderen zijn
we in de hal samengekomen en hebben we daar genoten van
verschillende optredens.
Ook hadden we dit jaar een wensboom in de hal staan, waar
van alle kinderen een wens in hing. Veel verschillende leuke
wensen werden voorgelezen en twee wensen werden
uitgekozen, die ook echt uit zouden komen.
Eén van die wensen kwam van Sharon van groep 2, zij wenste
een vlinder. De andere wens kwam uit groep 8 van Milan. Hij
wenste om een middag alleen maar spelletjes te doen. Ook
deze wens gaat uitkomen. Niet alleen voor groep 8, maar voor
de hele school!
Na de optredens zijn we de klas in gegaan en hebben we
genoten van elkaars hapjes. Van appelcrumble tot wraps, voor
ieder was er wel iets.
Wij wensen jullie hele fijne dagen en we zien jullie volgend jaar weer.
Groetjes,
De kerstwerkgroep.

ICT ontwikkelingen en AVG.
We zijn binnen school bezig met ontwikkelingen op het gebied van ICT. We
hebben gekozen om te investeren in Chromebooks. Dit betekent dat we
langzamerhand afstappen van de vaste computers en overgaan naar
Chromebooks. Dit gebeurt stapsgewijs. De leerlingen gaan met een eigen
account inloggen op een Chromebook en komen dan op een Prowise omgeving, waar
vanuit ze naar bepaalde websites en oefenprogramma’s kunnen. De leerkracht
kan te allen tijde controleren wat de leerling op zijn of haar Chromebook doet.
Dit betekent natuurlijk iets in het kader van de AVG. U zal binnenkort daarom
ook daarvoor om toestemming worden gevraagd.
Misschien roept dit alles vragen bij u op. U kunt altijd contact opnemen met
Lenneke Boonstra: lenneke.boonstra@wijzersinonderwijs.eu

Nieuwe mailadressen alle teamleden.
We krijgen allemaal een nieuw mailadres. Dit betekent dat de teamleden na de
kerstvakantie niet meer bereikbaar zijn op het mailadres eindigend op
… @bs-toermalijn.nl. Hieronder vindt u de nieuwe mailadressen.
Graag aanpassen in uw adresboek.
Esther Weijzen:
Liesbeth Schlicher:
Lenneke Boonstra:
Monic Graat:
Anita Bongers:
Wilma van Kranen:
Suus van Pol:
Marjan Spoelstra:
Maaike Groot:
Marion Wagemans:
Maud Amkreutz:
Els Kleijnen:
Annelies van de Riet:
Coralie Kloet:
Peter Roufs:
Maartje Houben:
Myron Caris:
Thijs Hurkmans:
Francesca Weber:

esther.weijzen@wijzersinonderwijs.eu
liesbeth.schlicher@wijzersinonderwijs.eu
lenneke.boonstra@wijzersinonderwijs.eu
monic.graat@wijzersinonderwijs.eu
anita.bongers@wijzersinonderwijs.eu
wilma.vankranen@wijzersinonderwijs.eu
suus.vanpol@wijzersinonderwijs.eu
marjan.spoelstra@wijzersinonderwijs.eu
maaike.groot@wijzersinonderwijs.eu
marion.wagemans@wijzersinonderwijs.eu
maud.amrkeutz@wijzersinonderwijs.eu
els.kleijnen@wijzersinonderwijs.eu
annelies.vanderiet@wijzersinonderwijs.eu
coralie.kloet@wijzersinonderwijs.eu
peter.roufs@wijzersinonderwijs.eu
maartje.houben@wijzersinonderwijs.eu
myron.caris@wijzersinonderwijs.eu
thijs.hurkmans@wijzersinonderwijs.eu
francesca.weber@wijzersinonderwijs.eu

EHBO-opleiding groep 8.
Woensdag 19 december 2018 zal voor de kinderen uit groep 8 een leuke dag
worden om te herinneren. Op deze dag hebben ze allemaal hun EHBO-examen
gehaald. Na maanden van oefenen mochten de kinderen hun examen gaan doen.
Het examen ging als volgt:
De kinderen werden in 7 groepen verdeeld:
De eerste groep moest theoretische vragen beantwoorden.
De tweede groep moest de superman houding doen, de noodevacuatiegreep (rautekgreep) doen en laten zien wat je moet
doen als iemand zich verslikt.
De kinderen uit de derde groep moesten gaan zitten zodat
de kinderen uit de vierde groep hun konden gaan verbinden.
Hetzelfde concept gebeurde bij groep zes en zeven.
Groep vijf moest de stabiele zijligging laten zien.

En zo wisselden de kinderen de hele tijd door totdat ze alles hadden laten zien.
Daarna konden ze nog ff buiten ontspannen voordat het spannende moment zou
komen.
Zijn ze geslaagd of niet?
En toen kwam het verlossende moment: Iedereen was geslaagd.
Maar dit hadden ze niet zonder de hulp van Geert-Jan en Silvia gekund. Die hun
maandenlang alles over EHBO hebben geleerd.
Na jarenlang op de Toermalijn en De Tweesprong de achtste groepers te hebben
geleerd over EHBO gaat Geert-Jan daarmee stoppen.
We willen hem heel erg bedanken voor wat hij de afgelopen jaren allemaal heeft
gedaan.
Omdat Geert-Jan stopt, zoeken we een nieuw iemand die graag wil helpen met de
EHBO lessen van groep 8. Zodat ook de komende jaren de achtstegroepers ook
weten wat ze moeten doen bij een ongeluk.

Praatje van Esther.
December is zo’n maand waarin je zaken af rond en je nog eens
terugkijkt op het afgelopen kalenderjaar. Dat geldt voor mij
ook. Ik moet altijd opletten in december dat ik op school niet te
veel geld uitgeef omdat ik aan het einde van de schoolbegroting
zit. Dus de leerkrachten horen af en toe “nee” van mij als ze
graag iets willen aanschaffen voor de klas. Wat dat betreft
kijken we weer uit naar januari als de beurs weer gevuld is.
De Sint is 4 december op school geweest en op diezelfde dag hadden we ook ons
jaarlijkse kwaliteitsonderzoek. Terwijl de Sint en Pieten de klassen bezochten
en de Pieten leuke spelletjes deden met de kinderen zaten Liesbeth, Lenneke en
ik met het College van Bestuur, een externe en de clusterdirectie aan tafel om
alles wat we doen op school, te verantwoorden. Zij voeren klassenbezoeken uit en
kijken naar de kwaliteitszorg en onze schoolontwikkeling. Vervolgens brengen zij
verslag uit naar de inspectie over de stand van zaken op de school. Inmiddels
hebben we het officiële verslag van dit onderzoek ontvangen en zijn we heel blij
met het positieve eindresultaat dat ik graag met jullie deel.
Waardering:
De school heeft de aanbevelingen vanuit het inspectierapport op een goede en
structurele wijze opgepakt en doorgevoerd in de klassen. Dat is een compliment
voor de school. Er is veel werk verzet waarbij het gehele team zich betrokken en
verantwoordelijk heeft gevoeld en voelt. De schoolleiding heeft dan ook goede
wegen gevonden om deze betrokkenheid te stimuleren en vast te houden.
Vanzelfsprekend zijn er nog aandachtspunten, zoals bijv. de plaats van het
leerkrachtportfolio. Daarvan zijn de schoolleiding en zorgcoördinatie zich
bewust en hebben zij beelden van hoe uit te zetten in tijd en inhoud. Wij wensen
de school veel succes met de verdere uitwerking van deze voornemens.
Mijn complimenten naar de leerkrachten die keihard hiervoor gewerkt hebben!!!
Verder hebben we in diezelfde week een studiedag gehad van Wijzers in
Onderwijs. Samen met CvB en clusterdirectie heb ik deze studiedag mee mogen
organiseren. Hij stond in het teken van kennismaken (met de leerkrachten van
voormalig SKOM) en strategisch beleid voor de nieuwe stichting Wijzers in
Onderwijs.
De week erna hebben we een nascholing gehad van Prowise omdat we in januari
overstappen van Skool, ons huidige systeem, naar Prowise. Dit is een overstap die
erg spannend is. Alles wat ook maar iets met computers te maken heeft zal
veranderen, dus de vraag is of alles weer goed draait na de vakantie.

We weten in ieder geval al wel dat de digiborden pas op vrijdag 11 januari gaan
draaien, dus van maandag t/m vrijdag zullen de leerkrachten “oldskool” les
moeten geven. Een mooie uitdaging om creatief aan de slag te gaan.
In de laatste schoolweek van december was er voor de kinderen een zeer
geslaagde high tea en krijgen de leerkrachten hun welverdiende kerstpakket. Dit
deden we tijdens een hapje en drankje bij M Blend in Maasbracht. Een mooie
afsluiting van het kalenderjaar, zij het niet dat we op vrijdag om 12 uur nog flink
aan de slag moeten om 6 klassen uit te ruimen, want in de kerstvakantie worden
de vloeren van deze lokalen in de was gezet. Gelukkig hebben we een paar
hulptroepen die mee komen helpen om het een en ander vlot te laten verlopen.
En dan is het echt vakantie en wens ik jullie allen hele fijne feestdagen en een
gezond en inspirerend 2019 toe!!

Agenda.
Kerstvakantie
vrijdag 21-12-2018 12.00 uur t/m vrijdag 04-01-2019
Herdenking Bevrijding maandag 21-01-2019
Studiedag
woensdag 13-02-2019
Schoolfotograaf
donderdag 14-02-2019
Inloopuurtje
donderdag 21-02-2019
Carnavalsvakantie
vrijdag 01-03-2019 12.00 uur t/m vrijdag 08-03-2019
Studiedag
maandag 25-03-2019
Studiedag
vrijdag 12-04-2019
Meivakantie
vrijdag 19-04-2019 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
Schoolreis
dinsdag 11-06-2019
Studiedag
woensdag 19-06-2019
Zomervakantie
vrijdag 05-07-2019 12.00 uur t/m vrijdag 16-08-2019
Noteer deze data alvast in uw agenda.

Namens alle leerkrachten, directie, MR en
ouderraad fijne Kerstdagen en de allerbeste
wensen voor 2019!!
Het volgende Toermalijntje verschijnt op
vrijdag 25 januari 2019.

