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Basisonline ouderportaal. 
 

Na de vakantie zijn we gestart met het basisonline ouderportaal. U 

krijgt geen mails meer via contactouders en alle informatie loopt via 

dit ouderportaal. We hebben gemerkt dat we ongeveer 75 

aanmeldingen missen. De tokens die jullie hebben ontvangen voor de 

meivakantie zijn inmiddels verlopen. Thijs heeft nieuwe 

tokenbrieven uitgedeeld aan de desbetreffende ouders zodat jullie 

weer 6 weken de tijd hebben om aan te melden. Zorg dat je dit 

binnen deze 6 weken doet anders bent u niet op de hoogte van de 

ins en outs van de school.  

Dus meld je aan!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Schoolreis. 

 

Het is weer bijna zover. 

Onze schoolreis vindt plaats op dinsdag 11 juni aanstaande.  

Hier een paar belangrijke mededelingen daarover:  

 

Groep 1 t/m 4: 

 
● Wij verwachten de kinderen om 8.15 uur in de klassen.  

 

● De kinderen krijgen daar een polsbandje met het telefoonnummer van de 

coördinator van die dag. 

 

● Let op: alle kinderen doen thuis al het Toermalijn t-shirt aan. Dit krijgen 

de kinderen 6 juni al mee naar huis.  

Zorg ervoor dat de dag na de schoolreis, 12 juni, de t-shirts weer 

ongewassen mee naar school genomen worden.   

 

● De groepen worden met hun begeleiders opgehaald en lopen naar de 

bussen toe. De bussen vertrekken om 8.45 uur. 

 

● In de bus mag niet worden gegeten of gedronken.  

 

● Eenmaal daar, mogen de kinderen zelfstandig spelen 

waarbij de begeleiders toezicht houden.  

 

● Kinderen mogen zelf hun lunch, voldoende drinken en 

iets lekkers meenemen. Voor een traktatie wordt 

gezorgd. Kinderen met een allergie die nog niet bekend zijn bij de 

leerkracht, graag melden. Bij goed weer, denk aan zonnebrand crème.    

 

● We zijn om ongeveer 15.45 uur weer terug op het schoolplein van de 

Toermalijn in Maasbracht en verwachten dat de kinderen daar worden 

opgehaald.   

 

● I.V.M. de veiligheid van iedereen vragen we de ouders nadrukkelijk om 

bij het schoolplein te wachten en niet naar de bussen toe te lopen!!! 

  

● Zijn er nog vragen/onduidelijkheden, even contact opnemen met de eigen 

leerkracht of met de werkgroep.  



Groep 5 t/m 7: 

 
● Wij verwachten iedereen uiterlijk om 8.30 uur op school.  

 

● De kinderen krijgen daar een polsbandje met het telefoonnummer van de 

coördinator van die dag. 

 

● Let op: alle kinderen doen thuis al het 

Toermalijn t-shirt aan. Dit krijgen de kinderen 

6 juni al mee naar huis. Zorg ervoor dat de dag 

na de schoolreis, 12 juni, de t-shirts weer 

(ongewassen) mee naar school genomen worden.   

 

● De groepen lopen naar de bussen toe om 8.45 

uur. De bussen vertrekken om 9.00 uur. In de 

bus wordt niet gegeten en gedronken.  

 

● Rond 9.45 uur zullen we arriveren in Gaia Zoo.  

 

● Kinderen mogen zelf hun lunch, drinken en iets lekkers meenemen. Voor 

een traktatie wordt gezorgd. Kinderen met een allergie die nog niet 

bekend zijn bij de leerkracht, graag melden. Bij goed weer, denk aan 

zonnebrand crème.    

 

● We zijn om ongeveer 16.30 uur weer terug op het schoolplein van de 

Toermalijn in Maasbracht, en verwachten dat de kinderen daar worden 

opgehaald of toestemming hebben om op eigen gelegenheid naar huis te 

gaan.  

 

● I.V.M. de veiligheid van iedereen vragen we de ouders nadrukkelijk om 

bij het schoolplein te wachten en niet naar de bussen toe te lopen!!! 

 

● Zijn er nog vragen/onduidelijkheden, even contact opnemen met de eigen 

leerkracht of met de werkgroep.  

 

 
 

En tenslotte wensen we alvast iedereen een hele fijn dag en zeggen hartelijk 

dank aan de mensen die ons die dag begeleiden! 

Werkgroep Schoolreis 



Tevredenheidonderzoek schooltijden.  
 

Een paar maanden geleden heeft de 

oudergeleding van de MR een tevredenheid 

onderzoek rond gestuurd. 

We hebben gevraagd om een waardering in 

cijfers en een eventuele toelichting/ aanvulling. 

Dit resulteerde in zeer diverse reacties.  

Niet iedereen heeft op elke vraag een cijfer 

gegeven, vandaar dat de aantallen misschien 

verwarrend zijn. 

Verder kwamen onder andere de volgende punten naar voren : 

* Leerlingen hadden het gevoel dat er weinig informatie was, voor een aantal 

kwam de verandering als een verrassing. 

Actie : De afgelopen maanden is de leerlingenraad actief ingezet om informatie 

in de klassen te delen. 

* De pauze is te kort, er is niet genoeg tijd om te eten, kinderen hebben de 

broodtrommels niet leeg. 

Actie : Er wordt momenteel door het team gekeken hoe de pauze prettig 

ingevuld kan worden, zonder de tijden te wijzigen.  

Komen de boterhammen terug naar huis? Geef dit dan even aan bij de 

leerkracht. Deze zal het in de gaten houden. 

* Water voor de kinderen?  Actie : De kinderen mogen altijd water pakken. 

* Koelkasten plaatsen om lunchtrommeltjes te koelen. 

Actie : Geef uw kind een koelelement in de tas, hierdoor blijft alles koud. 

* De schooltijden, het grote aantal studiedagen en de effectieve lestijd. 

Actie : Voor antwoorden op vragen met betrekking tot de schooltijden, de 

studiedagen en de effectieve lestijd moeten we u verwijzen naar de schoolgids. 

Vindt u daar niet de antwoorden op uw vragen, kunt u altijd contact opnemen met 

onze directie mevrouw Esther Weijzen voor uitleg. 

 

In totaal zijn er 120 reacties. 

Vanuit het team hebben er 6 mensen gereageerd. Vanuit de ouders zijn er 41 

reacties binnen gekomen. En de leerlingen van groep 6 (21 leerlingen), groep 7 

(26 leerlingen) en groep 8 (26 leerlingen) hebben het onderzoek ingevuld. 

Waarvoor onze dank. 

 

 

 

 

 



Vraag 1 

Op een schaal van 1-10, hoe heeft u de aanloop naar het wijzigen van de 

schooltijden ervaren? 

Deze vraag scoorde : 

2 X 1; 4 X 5; 2 X 6; 11 X 7; 1 X 7,5; 25 X 8; 10 X 9; 12 X 10 

* Gemiddelde leerlingen   :  7,23   

* Gemiddelde team           :  9,2 

* Gemiddelde ouders         :  8,06 Totaal gemiddelde : 7,88 
 

Vraag 2 

Op een schaal van 1-10, heeft u voldoende en duidelijke informatie gehad 

over de wijziging van de schooltijden? 

Deze vraag scoorde :  

1 X 0; 2 X 1; 3 X 2; 3 X 3; 4 X 4; 3 X 5; 6 X 6; 2 X 6,5; 19 X 7; 1 X 7,5; 31 X 8;  

2 X 8,5; 20 X 9; 1 X 9,5; 21 X 10 

* Gemiddelde leerlingen   :  6,95 

* Gemiddelde team           :  9,6 

* Gemiddelde ouders         :  8,46  Totaal gemiddelde : 7,57 

 

Vraag 3 

Op een schaal van 1-10, hoe heeft u de verandering ervaren? 

Deze vraag scoorde : 

4 X 1; 4 X 3; 2 X 4; 6 X 5; 15 x 6; 12 X 7; 1 X 7,5; 28 X 8; 2 X 8,5; 11 X 9;  

2 X 9,5; 31 X 10 

* Gemiddelde leerlingen  :  7,88 

* Gemiddelde team  :  6 

* Gemiddelde ouders  :  7,72   Totaal gemiddelde : 7,66 

 

Vraag 4 

Op een schaal van 1-10, hoe ervaart u de verkorte schooldag? 

Deze vraag scoorde : 

1 X 0; 4 X 1; 5 X 3; 1 X 4; 3 X 5; 6 X 6; 6 X 7; 11 X 8; 15 X 9; 68 X 10 

* Gemiddelde leerlingen  :  9,09 

* Gemiddelde team  :  6,5 

* Gemiddelde ouders  :  7,7   Totaal gemiddelde : 8,49 

 

 

 

 

 

 



 

Vraag 5 

Op een schaal van 1-10, hoe ervaart u het eten op school? 

Deze vraag scoorde : 

8 X 1; 2 X 2; 4 X 3; 1 X 3,5; 4 X 4; 9 X 5; 1 X 5,5; 5 X 6; 17 X 7; 2 X 7,5; 22 X 8; 

20 X 9; 2 X 9,5; 23 X 10 

* Gemiddelde leerlingen   :  7,58 

* Gemiddelde team  :  6,83 

* Gemiddelde ouders  :  6,54  Totaal gemiddelde : 7,19 

 

Vraag 6 

Op een schaal van 1-10, hoe tevreden bent u tot nu toe over de 

schooltijden en het lunchen op school? 

Deze vraag scoorde : 

9 X 0; 4 X 1; 5 X 2; 4 X 3; 1 X 3,5; 1 X 4; 6 X 5; 4 X 6; 12 X 7; 1 X 7,5; 24 X 8;  

16 X 9; 32 X 10 

* Gemiddelde leerlingen  :  7,28 

* Gemiddelde team  :  6,33 

* Gemiddelde ouders  :  7,07  Totaal gemiddelde : 7,16 

 

Vraag 7 (alleen voor leerlingen en team) 

Op een schaal van 1-10, wat voor cijfer geeft u de middagpauze? 

Deze vraag scoorde : 

8 X 0; 6 X 1; 3 X 2; 1 X 3; 5 X 4; 4 X 5; 1 X 5,5; 7 X 6; 10 X 7; 20 X 8: 1 X 8,5;  

11 X 9; 16 X 10 

* Gemiddelde leerlingen  :  6,58 

* Gemiddelde team  :  5 

* Gemiddelde ouders  :  6,1   Totaal gemiddelde : 6,44 

 

 

Verkeerstuin groep Maasbree 6.  

 

Groep 6 is op dinsdag 21 mei naar de Verkeerstuin 

gegaan. We kregen eerst verkeersles van Meester 

Jos. Toen werden we in 4 groepjes verdeeld, daar 

moest je de hele dag mee samenwerken. Daarna 

hebben we de 3 belangrijkste 

verkeersomstandigheden op een whiteboard geschreven. We hebben alle borden 

doorgenomen met Jos, we hadden het ook over Einstein. Jos heeft ons geleerd 

hoe je om moet gaan met diverse verkeersomstandigheden,. 

(PS: Hij was streng. Maar wel soms aardig). 



 

Daarna kregen we een leuke quiz over verkeer. Met die 

quiz kon je een wisselbeker krijgen. Helaas stonden wij 

niet bovenaan maar wel de school van Wessem . 

 We hebben ook een paar spelletjes gedaan over 

verkeer. Daarna hebben ze onze ogen getest,  

(PS; Je zag het verschil door Morris z ́n ogen en de ogen 

van Eline ́s opa.) En hoe je moest omgaan met een 

gelijkwaardige kruising. Toen zijn we gaan lunchen. 

Daarna hebben we leuke doe activiteiten gedaan zoals: 

banden plakken, met scootmobiles geracet, in een auto 

180 graden rol gedaan, je zat vast met een formule 1 

riem. Je kon hier zelf beslissen hoeveel rondes, 10 was 

de max. Daarna hebben we een leuke fietsroute gereden en is Jens bijna tegen 

Mitchell aan gereden, maar dat was een foutje. Daarna hadden we een party In 

de zaal.  

Toen de bus weer in en terug naar school! 

 

 

 
 

 

 

 

 



Praatje van Esther.  

 

Afgelopen week hebben alle kinderen in het gebouw gewerkt aan 

het thema “Kriebelbeestjes”. Het kost even wat inspanning om 

elkaar te vinden maar al met al is het prima verlopen. Het 

allereerste gezamenlijke thema met school, Prokino en PSW junior 

is een feit. En we mogen wel zeggen dat dit geslaagd is. Achter de 

schermen zijn John (Prokino), Wendy (PSW-junior) en ik volop 

bezig met de jaarplanner voor komend schooljaar om dit soort 

projecten vaker te laten plaatsvinden. Het is nog niet zo eenvoudig 

om alle werknemers momenten vrij te roosteren zodat ze samen het overleg 

hierover kunnen voeren.  

We hanteren allemaal andere werktijden waardoor dit een uitdaging is. Komend 

schooljaar zullen er weer 2 studiemiddagen plaatsvinden en zullen alle 

medewerkers betrokken zijn bij de gezamenlijke activiteiten zoals kerst, 

sinterklaas, carnaval enz. Dit betekent dat de leerkrachten maar ook de ouders 

van de oudervereniging rekening moeten houden met Prokino en PSW junior. Dat 

is nog even wennen merken we maar wel noodzakelijk om een geheel te vormen.  

 

De (I) van Integraal Kindcentrum wordt vanaf nu tussen haakjes gezet. Dit komt 

omdat we hebben besloten te blijven werken met een 3 koppig managementteam 

in het Kindcentrum. Dit mede omdat Prokino en PSW junior deel zijn van 

landelijke organisaties. Dit brengt veel financiële en juridische rompslomp met 

zich mee die wij niet kunnen verantwoorden. Gelukkig verloopt de samenwerking 

binnen het managementteam prima dus wij vinden dit verder helemaal geen 

probleem. Ons motto is “samen waar mogelijk, alleen waar nodig”. Dit betekent 

dat we niet koste wat kost alles samen moeten doen. Ook betekent dit dat we 

allemaal verantwoordelijk blijven voor onze eigen organisatie. Dit vergt veel 

overleg en afstemming maar geeft ook duidelijkheid over de 

verantwoordelijkheden van ieder. 

 

Donderdag 23 mei was er een studiedag voor directie en intern begeleiders in 

Don Bosco in Heel. Deze dag stond vooral in het teken van afstemming voor de 

nieuwe schoolplanperiode die eraan komt en de nieuwe CvB die Wim Winkens gaat 

opvolgen in augustus.  

 

We zijn goed gestart met het ouderportaal basisonline. Het systeem werkt 

prima, de meeste ouders denken eraan om de ziekmeldingen niet meer 

telefonisch te doen maar via het ouderportaal. Een aantal ouders waren vergeten 

aan te melden maar we hopen doordat Thijs de nieuwe tokenbrieven heeft 

meegegeven dat straks alle ouders gebruik kunnen maken van het ouderportaal. 



 

En dan tot slot wil ik nog melden dat komend schooljaar juffrouw Liesbeth 

Schlicher met pensioen gaat. Gelukkig nog niet meteen bij de start van het 

schooljaar maar vanaf 1 oktober gaat zij genieten van haar welverdiende vrije 

tijd. Natuurlijk zullen we daar komend schooljaar nog aandacht aan besteden 

maar omdat Liesbeth geen eigen klas heeft en misschien wat minder voor ouders 

in beeld is vind ik het gepast om dit alvast te melden.  

Lenneke Boonstra zal de taken van Liesbeth overnemen. 

 

 

Agenda. 
 

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

Pinksteren   maandag 10-06-2019 

Schoolreis   dinsdag 11-06-2019 

Kamp groep 8  woensdag 12-06-2019 t/m vrijdag 14-06-2019 

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. 
 

Het laatste Toermalijntje van dit schooljaar 

verschijnt op vrijdag 5 juli 2019. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



De directie, leerkrachten, ouderraad en MR wensen de 

kinderen van groep 1 t/ m 7 heel veel plezier op hun 

schoolreis en groep 8 een heel mooi kamp!! 

 

Groep 1 t/m 4: PEE WEE!! 
     
       

 

     

          

          

    

 

 

 

         Groep 5 t/m 7: GAIAZOO!! 
     

     

 

 

      

 

 

 

 

 

Groep 8: KAMP!! 

 
 


